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Seimas pritarė Audriaus 
Butkevičiaus apkaltai

„Williams” Lietuvą įtrauks į 
pasaulinius projektus

Vilnius, rugsėjo 29 d. 
(BNS) — Centro frakcijai iš 
karto pavyko surinkti Seimo 
narių parašus, kad būtų 
pradėta kalinamojo parlamen
taro Audriaus Butkevičiaus 
apkalta.

Vos prasidėjus Seimo vi
suotiniam posėdžiui antra
dienį, dėl A. Butkevičiaus ap
kaltos pasirašė 44 Seimo na
riai. Apkaltai pradėti reikėjo 
36 parašų.

Valdančiajai konservatorių 
frakcijai atsisakius pradėti A. 
Butkevičiaus apkaltą, visuoti
nio posėdžio išvakarėse to 
ėmėsi Centro frakcija. Jos na
riai tikisi, kad apkaltos proce
sas paspartins A. Butkevi
čiaus bylos nagrinėjimą teis
me.

Seimo pirmininkui gavus 
dokumentą dėl apkaltos, šis 
klausimas per savaitę turi 
būti įtrauktas į Seimo darbo
tvarkę. Tada Seimas balsų 
dauguma turės nuspręsti, ar 
pradėti apkaltos procesą.

A. Butkevičius nėra Centro 
sąjungos narys. Jis priklausė 
parlamento Centro frakcijai, 
tačiau savo įgaliojimus joje 
sustabdė, kai buvo sulaikytas 
ir apkaltintas mėginimu suk
čiauti stambiu mastu. Pirma
dienį Centro frakcija atkūrė 
A. Butkevičiaus narystę frak
cijoje.

Centristai nutarė pradėti jo 
apkaltą ir todėl, kad jau 11 
mėnesių Seimo barys yra lai
komas kalėjime ir negali ats
tovauti savo rinkėjų.

Nors Centro frakcijai iš kar
to pavyko surinkti Seimo na
rių parašus, konservatoriai ir 
toliau mano, kad visų pirma 
turi būti paskelbtas teismo 
nuosprendis.

Konservatorių frakcijos se
niūnas Arvydas Vidžiūnas

Lietuva negali padėti Rusijoje 
kalinamiems lietuviams

Vilnius, rugsėjo 29 d. 
(BNS) — Kol Rusija ir Lietuva 
nepasirašė sutarties dėl apsi
keitimo kaliniais, Lietuva ne
galės padėti Karaliaučiaus 
kalėjime kalinamiems Lietu
vos piliečiams.

Antradienį dienraštis „Lie
tuvos rytas” išspausdino de
šimties Karaliaučiaus srities 
kalėjime kalinčių Lietuvos pi
liečių kreipimąsi, kuriame 
prašoma pervežti juos į Lie
tuvą bausmei atlikti.

Viešame pareiškime lietu
viai skundžiasi sunkiomis ka
linimo sąlygomis, Rusijos ka
lėjime patirtais moraliniais ir 
dvasiniais sunkumais. Pasak 
laiško autorių, Rusijos įkali
nimo įstaigose „viešpatauja 
visiškas nesiskaitymas su 
žmogumi, akivaizdžiai igno
ruojami įstatymai”.

„Iš tikrųjų, ten sąlygos yra 
sunkios. Mūsų kalėjimuose 
padėtis geresnė, nors ir čia 
gera jos pavadinti negalima”, 
sakė Pataisos reikalų departa
mento prie Vidaus reikalų 
ministerijos direktorius Jonas

* Trečioji humanitarinės
pagalbos iš Lietuvos siunta 
buvo nugabenta į Karaliau
čiaus sritį. Trys automobiliai 
su 60,000 dolerių (24,000 litų) 
vertės kroviniu — daugiausiai 
lašelinėmis — buvo perduoti 
Karaliaučiaus pareigūnams. 
Lietuvos vyriausybė nuspren
dė suteikti sričiai pagalbos už 
5 mln. litų arba 1 mln. 
250,000 dolerių <bns)

žurnalistams teigė „esąs dė
kingas” centristams už siū
lymą, tačiau pažymėjo, kad 
frakcija pirmiausiai nagrinės, 
ar šis pareiškimas suformu
luotas Seimo statuto numaty
ta tvarka. „Pagal Seimo sta
tutą turi būti būtinai nurody
ta, kuo iniciatoriai kaltina A. 
Butkevičių”, teigė A. Vidžiū
nas.

Kartu jis atmetė oponentų 
priekaištus konservatoriams, 
neva jie šią bylą politizuoja ir 
siekia vilkinti teismo procesą.

Tačiau Centro sąjungos va
das R. Ozolas mano, kad jei 
konservatoriai nepalaikys cen
tristų pasiūlymo, Jie tik apsi- 
kaltins save” ir pripažins A. 
Butkevičiaus nekaltumą.

Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis skeptiškai 
vertina parlamentarų siūlymą 
pradėti kalinamojo A. Butke
vičiaus apkaltą.

„Kyla klausimas dėl tokio 
teikimo konstitucinių moty
vų”, visuotiniame posėdyje sa
kė V. Landsbergis, kuriam, 
pagal Seimo statutą, priklau
so viešai informuoti Seimo na
rius apie surinktus parašus, 
siūlant pradėti apkaltos proce
są.

V. Landsbergis prašė bent 
vieno iš 44 A. Butkevičiaus 
apkaltą parėmusių Seimo na
rių paaiškinti, kurią iš Kons
titucijos' 74-ojo str. nuostatų 
atitinka kalinčiojo veiksmai. 
Šis straipsnis nurodo, kad Sei
mo narį iš užimamų pareigų 
galima pašalinti, jei jis pažei
džia Konstituciją, sulaužo 
priesaiką arba paaiškėja jo 
padarytas nusikaltimas.

Siūlymą Seime, o ne teisme 
nustatinėti A. Butkevičiaus 
kaltę Seimo pirmininkas pa
vadino „keistai mąstančių tei
sininkų” idėja.

Blaževičius.
Pasak jo, už Rusijoje įvyk

dytus nusikaltimus nuteistieji 
Lietuvos piliečiai savo val
stybėje bausmę galės atlikti 
tik tada, kai sutartį dėl kali
nių pasikeitimo patvirtins Lie
tuvos Seimas ir Rusijos Dū
ma. Tada sutartis įgaus 
įstatymo lygmenį, ir Lietuvos 
teismai galės iš naujo per
žiūrėti nuteistųjų bylas, pri
pažinti arba keisti nuospren
džius.

1996 m. lapkritį Lietuvos 
teisingumo viceministras Gin
taras Švedas lankėsi Mask
voje, kur kartu su Rusijos tei
singumo ministerijos parei
gūnais parengė sutarties pro
jektą.

Pasak J. Blaževičiaus, su
tartis dėl kalinių pasikeitimo 
turėtų būti pasirašyta per Ru
sijos ir Lietuvos premjerų su
sitikimą.

Minėtojo laiško autoriai nu
rodo, kad laišką siunčia, apei
dami kalėjimo cenzūrą. Pasak 
jų, „esame kolonijos admini
stracijos perspėti, kad už bet 
kokį mėginimą kur nors kreip
tis su pareiškimais ar pra
šymais dėl sugrąžinimo į Lie
tuvą būsime baudžiami arba 
net išvežti į užsieniečiams 
skirtą zoną Nižnįj Tagilo 
mieste, esančiame Rusijos gi
lumoje”.

Praėjusią savaitę buvo pra
nešta, kad dėl Rusijos ekono
minės krizės kalėjimuose su
mažinamas maisto davinys.

Rugsėjo 29 dieną Lietuvos Užsienio reikalų ministerijoje buvo pasirašytas trišalis dokumentas dėl projekto „Eu
ropos diena Lietuvos mokyklose”. Europos komitetas, Švietimo ir mokslo bei Užsienio reikalų ministerijos įsipa
reigojo supažindinti Lietuvos moksleivius bei mokytojus su Europos Sąjungos politinių institucijų veikla, Lietu
vos problemomis siekiant ES narystės. Projektas bus ne tik pažintinis, jis padės moksleiviams ugdyti analizuo
jantį požiūrį į politinius bei visuomeninius reiškinius, suvokti Lietuvos siekio įstoti į europines struktūras pras
mę. Mokyklose bus rengiami specialūs seminarai, skaitomos paskaitos, organizuojami konkursai, kurių nugalė
tojai galės vykti į Briuselį ir aplankyti ES institucijas.

Nuotr.: „Europos diena Lietuvos mokyklose” projektą pasirašė (iš kairės) švietimo ir mokslo viceministrė 
Vaiva Vėbraitė Gust, užsienio reikalų viceministras Gediminas Šerkšnys bei Europos komiteto prie vyriausybės 
generalinis direktorius Petras Auštrevičius. (Elta)

Švietimo reformos sunkiai 
skinasi kelią

Liberalai nori „aiškios” 
aukštojo mokslo tvarkos 

Vilnius, rugsėjo 24,25,29 d.
(BNS) — Lietuvos liberalų są
junga (LLS) paragino vyriau
sybę „aiškiai ir galutinai” su
formuluoti sayo požiūrį į 
aukštąjį mokslą Lietuvoje ir 
konkrečiai įvertinti paramos 
studentams galimybes.

Rugsėjo 24 d. išplatintame 
liberalų pareiškime vyriausy
bė raginama apsispręsti, kiek 
ir kokių specialistų paruošimą 
valstybė gali finansuoti ir pa
prašyti kompetentingų insti
tucijų suformuluoti, ką reiškia 
apibūdinimas „gerai besimo
kantys”, kuriems Konstitucija 
laiduoja nemokamą mokslą.

Pareiškime taip pat siūlo
ma sudaryti trišalę darbo gru
pę iš aukštųjų mokyklų ad
ministracijos, studentų ir vy
riausybės atstovų, kuri paren
gtų pasiūlymus, kaip spręsti 
studijų finansavimo proble
mas.

. Liberalų nerimą sukėlė tai, 
kad nustatinėjant tvarką 
aukštosiose mokyklose, Kons
tituciją savaip interpretuoja 
tiek mokyklų administracija, 
tiek vyriausybė.

Pareiškime taip pat kriti
Dr. Juozui Kriaučiūnui — garbingas 

Lietuvos apdovanojimas

Dr. Juozas Kriaučiūnas

Vilnius-New Yorkas, rug
sėjo 29 d. (Elta) — Prezidento 
Valdo Adamkaus pasirašytu 
dekretu žinomas užsienio lie- 
tuvijos veikėjas dr. Juozas 
Kriaučiūnas apdovanotas Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino 3-iojo laipsnio ordi
nu.

Pasak valstybės vadovo dek

kuojama, kad mokestis už 
mokslą nustatinėjamas re
miantis konkurencija, o ne 
tikraisiais kaštais, o aukšto
sios mokyklose vienašališkai 
keičia su studentais sudarytas 
sutartis.

Vilniaus universiteto 
rektorius kaltinamas

melu
Vilniaus universiteto (VU) 

rektorius Rolandas Pavilionis 
skelbia melagingus kaltini
mus, teigia vyriausybinė „Šva
rių rankų” komisija.

Tokią išvadą komisija pa
darė, kai rektorius nesuge
bėjo pagrįsti savo kaltinimų, 
neva vyriausybės nariai darę 
spaudimą priimti jų vaikus į 
universitetą.

„Švarių rankų” komisijos 
sekretorė Teresėlė Kazlaus
kienė kreipėsi į VU rektorių 
R. Pavilionį paaiškinimų po jo 
rašinio liepos mėnesį dien
raštyje „Respublika”, kuriame 
jis, be kita ko, teigė, neva kai 
kurie vyriausybės nariai tele
fonu skambinę universiteto 
vadovams ir priėmimo komisi
jos nariams, įrodinėdami, „kad 
jų vaikai yra vieninteliai verti 
studijuoti universitete”.

Tačiau, kaip ministrą pirmi-

reto, apdovanojimas J. Kriau
čiūnui skiriamas „už didžiulį 
indėlį į lietuvių kultūros pa
veldo išsaugojimą tvarkant ir 
vadovaujant Amerikos lietu
vių kultūros archyvams (AL
KA) Putname bei kitą vaisin
gą lietuvių išeivijos visuome
ninę veiklą”.

New Yorko priemestyje Put
name gyvenantis dr. J. Kriau
čiūnas yra ilgametis ALKA di
rektorato valdybos pirminin
kas.

J. Kriaučiūnas taip pat ne
mažai prisidėjęs rengiant Lie
tuvių enciklopediją, išleistą 
Bostone. Jis aktyviai bendra
darbiauja su Amerikos lietu
vių spauda (yra uolus ir parei
gingas „Draugo” bendradarbis 
- red.)

88 metų J. Kriaučiūnui 
skirtą ordiną Putname įteiks 
Lietuvos ambasados Jungti
nėse Valstijose pareigūnai.

ninką informavo komisijos 
sekretorė, R. Pavilionis „nega
lėjo pateikti jokių faktų ir nu
rodyti bent vienos pavardės”.

Taip pat nustatyta, kad 
šiemet nė vieno vyriausybės 
nario vaikas į jokią aukštąją 
mokyklą nestojo, rugsėjo 25 d. 
pranešė vyriausybės spaudos 
tarnyba.

Vyriausybės ir VU rekto
riaus santykiai pašlijo, kai 
universitetas, atakuojamas 
studentų už, jų nuomone, ne
teisėtai imamą mokslo mo
kestį, ėmė versti kaltę vyriau
sybei dėl nepakankamo šios 
aukštosios mokyklos finansa
vimo.

Valdžia „išgirdo” 
priekaištus

Vyriausybė ketina svarstyti 
galimybę padidinti valstybės 
finansuojamų vietų skaičių 
aukštosiose mokyklose bei už
drausti naujų valstybės nefi
nansuojamų vietų įvedimą.

Tokių žingsnių žadama im
tis, „atsižvelgiant į pagrįstus 
studentų ir visuomenės nusi
skundimus” dėl universitetų 
nustatyto didelio mokesčio už 
mokslą ir „valstybinio ir priva
taus finansavimo principų ne
suderinamumo toje pačioje 
mokslo įstaigoje”.

Vyriausybės kancleris Kęs
tutis Čilinskas paprašė Švie
timo ir mokslo ministeriją 
per dvi savaites išnagrinėti 
bei pateikti išvadas dėl lėšų 
poreikio ir galimybės nuo 
1999-2000 mokslo metų 20-30 
proc. padidinti valstybės fi
nansuojamų vietų skaičių.

Po to numatoma uždrausti 
naujų valstybės nefinansuoja
mų vietų įvedimą, o studen
tus, kurie iki 1998 metų įstojo 
į pačių apmokamas vietas ir 
mokosi pažangiai, pervesti į 
valstybės finansuojamas vie
tas.

Susirūpinta kaimo 
moksleivių švietimu
Kaip praneša Elta, Švie

timo ir mokslo ministerija pa
siryžusi siekti, kad mokslei
viai į kaime esančias pagrin
dines mokyklas būtų nuveža
mi ir parvežami, jeigu atstu
mas iki mokyklos yra didesnis 
nei 3 kilometrai. Bus ieškoma 
galimybių finansuoti tokį pro
jektą.

Švietimo ir mokslo minist
ras Kornelijus Platelis, Seimo

Vilnius, rugsėjo 29 d. 
(BNS) — Premjeras Gedimi
nas Vagnorius mano, kad jei 
neįsileistų JAV bendrovės 
„Williams International”, Lie
tuva prarastų galimybę daly
vauti dideliame Pietų Rusijos 
ir Kazachstano naftos pro
jekte, kurį pradeda įgyven
dinti „Williams”.

Pasak G. Vagnoriaus, jei 
Lietuva nutars dalyvauti pro
jekte, kurio planuojamas pa
jėgumas — nuo 10 mln. iki 50 
mln. naftos per metus, kasmet 
ji gaus po kelis šimtus mili
jonų litų įplaukų.

Pasak vyriausybės vadovo, 
Būtingės terminalas konku
ruoja dar su septyniais naftos 
terminalais, o savarankiškai 
pirkdami 4-6 mln. tonų naftos 
per metus, „mes negalime 
apkrauti visų trijų įmonių”.

G. Vagnorius pabrėžė, kad 
„Williams” parduodamas tik 
naujas akcijų išleidimas. „Tai 
nėra privatizavimo procesas, o 
investicijų pritraukimas”, kal
bėjo premjeras.

Seimas antradienį po ilgų 
diskusijų vis dėlto pastraips- 
niui pritarė akcinių bendrovių 
„Būtingės nafta”, „Mažeikių 
nafta” ir „Naftotiekis” pertvar
kymo įstatymui.

Įstatymo straipsniams pri
tarta daugiausia valdančiosios 
koalicijos balsais. Nebuvo pri
tarta nė vienam opozicijos 
siūlymui, kurių buvo pateikta 
beveik visiems įstatymo pro
jekto punktams.

Esminis opozicijos siūlymas 
buvo palikti valstybei 51 proc. 
pertvarkytos bendrovės „Ma
žeikių nafta” akcijų.

Seimo narė Sigita Burbienė
Vyriausybė pavertė Lietuvą 

„Amerikos aborigenais”
Vilnius, rugsėjo 28 d. (BNS) 

— Palankias sąlygas JAV ben
drovei „Williams Internatio
nal” sudaranti Lietuvos vy
riausybė kenkia Lietuvos pas
tangoms tapti Europos Są
jungos nare, teigia opozicinės 
LDDP vadas Česlovas Juršė
nas.

Tokias išvadas jis padarė, 
remdamasis Vokietijos ben
drovės „Preussag Wasser & 
Rohrtechnik” viešais skun
dais, jog Lietuvos vyriausybė 
siekia ją išstumti iš Būtingės 
terminalo bei sudaryti palan
kias sąlygas ateiti į naftos 
verslą amerikiečiams.

„Jeigu dėl kažkokios mena
mo sandėrio su ‘Williams’ nau
dos išstumiama Europos ben
drovė, tampame Amerikos va
salais”, spaudos konferenci
joje ■ pirmadienį teigė Č. Jur
šėnas.

„Aborigenai lietuviai, vargu, 
ar bus reikalingi Europai”, 
mano LDDP vadovas.

Jis kaltino vyriausybę ir 
kitų valstybinių tikslų išda-

konservatorių frakcijos posė
dyje pristatydamas programos 
„Dėl mokyklų tinklo pertvar
kymo” projektą, pabrėžė, kad 
bus siekiama išsaugoti visas 
pradines mokyklas.

Seimo nariai, pasak frakci
jos spaudos tarnybos prane
šimo, pageidavo, kad arti
miausiu metu būtų padidinti 
priešmokyklinių įstaigų peda
gogų ir vadovų atlyginimai, 
nes tai nebuvo padaryta pas
taruoju metu didinant algas 
kitiems švietimo darbuoto
jams.

ir kiti LDDP frakcijos nariai 
siūlė kompromisinį variantą 
— kad 51 proc. akcijų valstybė 
išlaikytų 3 metus, kol „Wil- 
liams International” apmokės 
75 mln. JAV dolerių vertės 
neprocentinę sąskaitą.

Socialdemokratai 
nebaigė kovos prieš

„Williams International”
Socialdemokratai žada iš

mėginti visas galimybes, kad 
būtų sustabdytas Lietuvos 
naftos pramonės akcijų parda
vimas „Williams Internatio
nal”.

„Nebematome kitos teisinės 
galimybės, kaip kreiptis į pre
zidentą, prašydami šių įstaty
mų nepasirašyti”, rašoma so
cialdemokratų frakcijos pa
reiškime, kuris buvo išplatin
tas tuo metu, kai Seime vyko 
galutinis balsavimas dėl „Wil- 
liams” investicijų Lietuvos 
naftos ūkyje, pranešė Elta.

Jei „Williams” investici
joms reikalingus įstatymus 
prezidentas vis dėlto pasira
šys, socialdemokratai kreipsis 
į Konstitucinį Teismą, prašy
dami ištirti, ar jie nepriešta
rauja Lietuvos įstatymams.

Socialdemokratų vertini
mu, „Williams” suteikus gali
mybę vyrauti Lietuvos naftos 
ūkyje, pažeidžiamos Kbnstitu- 
cijoje įtvirtintos nuostatos, 
„ribojančios valdžių galias, už
tikrinančios nuosavybės nelie
čiamumą ir asmens ūkinės 
veiklos laisvę”.

Pareiškime žadama ir atei
tyje nuosekliai ginti savo 
nuostatą, pasisakant „prieš 
strateginių šalies objektų iš
pardavimą” ir užsienio inves
tuotojų „diktatą”. ,

vimu. „Kas galėtų paneigti, 
kad vyriausybė siekė specia
liai sužlugdyti bendrovę „Ma
žeikių nafta”, norėdama pa
dėti JAV bendrovei ‘Wil- 
liams’?”, klausė Č. Juršėnas.

Tokie įtarimai LDDP vado
vui kilo, sugretinus faktus, 
kad Ūkio ministerija, balandį 
neleidusi „Mažeikių naftai” 
padidinti produkcijos kainų, 
tuo metu jau rengėsi pasi
rašyti protokolus su „Wil- 
liams” bendrove.

* Lietuvos ambasada Vie
noje gavo austrų socialinės 
globos tarnybų prašymą pa
rūpinti lietuviškos spaudos ir 
literatūros vietos kalėjimų 
bibliotekoms. Ambasados dar
buotojų nuomone, tai liudija 
Austrijos įkalinimo įstaigų 
spėjimus susilaukti daugiau 
„įnamių” iš Lietuvos. Ambasa
dos žiniomis, Austrijos kalėji
muose dabar bausmes atlieka 
apie 10 Lietuvos piliečių, dau
giausia — įkliuvusių už va
gystes Zalcburge, Vienoje ir 
kitur. Pasak ambasados dar
buotojų, praėjusių metų pra
džioje Austrijai prisijungus 
prie Šengeno sutarties, valsty
bėje pastebimai padaugėjo at
vykstančiųjų iš Lietuvos, nes 
tapo paprasčiau gauti įvažia
vimo vizą. (BNS)

KALENDORIUS "
Rugsėjo 30 d.: Šv. Jeroni

mas; Sofija (Zofija), Žymantas, 
Gudrė.

Spalio 1 d.: Šv. Teresė 
Kūdikėlio Jėzaus; Remigijus, 
Emanuelis, Jonilė, Regiman
tas.
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SKAUTYBES 
KELIAS

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

J DARBĄ IŠEINANT
„Kad vadovė galėtų kitiems vadovauti, ji turi būti 

pasiruošusi žengti į priekį pati viena”.

Iš esmės vadovavimas yra 
kiekvienos vadovės individua
lus, asmeniškas dalykas. Va
dovė yra tiek gera ir tiek savo 
pareigose kitiems naudinga, 
kiek ji yra pasiruošusi savo vi
dinių ir dvasinių išgalių va
dovavimo darbui atiduoti.

Vadovės darbas yra dvejo
pas: kad galėtų kitus mokyti, 
kitiems pavyzdžiu būti, ji turi 
pati nuolat tobulėti. Neprogre
suojanti vadovė tampa nenau
dinga vadove; vadovė nėra ty
lus, vietoje stovintis vanduo — 
vadovė yra tekanti, gaivinanti 
šaltinio srovė.

Vadovė tobulėja tik tada, 
kai ji pati iš savęs to reikalau
ja; ji pati geriausiai žino, kiek 
ji sueigai, jos paruošimui ir 
vedimui pati savęs atidavė. 
Esminę vadovavimo mintį sau 
gerai įsisąmonijusi vadovė į 
savo darbą žiūri kaip į mo
ralinį įsipareigojimą, tuo pa
čiu neleisdama sau aptingti, 
sueigą bet kaip prastumti, 
darbu atsikratyti.

Kiekviena sueiga turėtų būti 
pakopa į aukštesnį savęs tobu
linimą tiek vadovei, tiek ir 
skautei. Šitai turėtų būti pa
grindinis mūsų darbo savikri- 
tikos mąstąs. Sueiga laikoma 
sėkminga, jeigu iš jos kiekvie
na skautė išsineša bent vieną 
ųaudingą mintį.

Nesibijokime savo darbo 
persvarstyti, pačios sau jį 
įvertinti, į save pažvelgti. 
Skautės su mumis praleidžia 
tik kelias valandas savaitėje; 

‘per tą laiką mes turime jas 
išmokyti skautiškai gyventi, ir 
turime išmokyti taip, kad 
joms to mokslo visam gyveni
mui užtektų.

Neieškokime „instant” skau- 
tybės už savęs; vadovė yra 
skautybės perdavėja ir per- 
tiekėja, ir todėl privalo skau- 
tybę atrasti pačioje savyje. 
Greta įvairių vadovės savybių, 
kūrybingumas, intelektualinis 
mostas ir dvasinis užsidegi
mas kiekvienai vadovei yra 
būtini. Vadovei galima siūlyti 
tam tikras veiklos formas, 
mintis įvairiems užsiėmi
mams, bet vis tai nebus nau
dinga, jeigu ta veikla, tie užsi
ėmimai neturės sielos. O sielą 
suteikti, gali tik vadovė. Todėl 
vadovavimas nėra našta, nors 
kartais fizinis nuovargis ir

mus taip

Jūrų dienos iškilmių svečiai VIII Tautinėje stovykloje, 1998 m. rugpjūčio 14 d., Paxton, MA
» Nuotr. S. Miknaičio

tikrųjų gi, darbas su jaunimu 
yra didelė privilegija.

Todėl, tebūna kiekviena mū
sų soeiga laiptas į viršų — į 
skautiškas, lietuviškas, krikš- ' 
čioniškas aukštumas.

VADOVĖS SAVYBĖS

Skautavimo tikslą mes nu
sakome kaip skautiškų idealų 
šviesoje auginti ir individua
liai auklėti kiekvieną organi
zacijos narę ir iš eilinės mer
gaitės padaryti iškilią savo 
konfesijos narę, dorą ir akty
vią savo krašto pilietę ir gėrį į 
savo aplinką nešančią moterį.

Šitam siekimui įvykdyti rei
kalinga vadovė. Lordas Ba-' 
den-Powell nuolat pabrėžia, 
kad visų pirma vadovaujame 
pavyzdžiu. Jis trumpai išvar
dino geros vadovės savybės, 
kurias mes čia truputį praplė- 
sime.

Pirmoji iš jų yra manda
gumas. Mandagumą dažnai 
suprantame kaip žinojimą 
tam tikrų etiketo taisyklių ir 
mokėjimą pagal jas elgtis. Ši
tokia mandagumo sąvoka yra 
teisinga, bet nepilna. Tikrai 
mandagus žmogus ne tik žino 
kaip elgtis, bet turi mandagią 
sielą; o tai reiškia, kad jis vi
sada jaučia tikrą pagarbą ir 
draugiškumą savo aplinkai ir 
ją savo elgesiu išreiškia.

Todėl vadovė yra mandagi 
visa savo dvasia, visa savo sie
la. Ji jaučia pagarbą kiekvie
nai savo skautei; ji vengia ne
kantrumo, šiurkštumo ar pyk
čio; ji nereikalauja, kad skau
tė jai paklustų vien dėl to, kad 
ji yra vadovė. Kiekviena va
dovė turi tik vieną paskirtį: ji 
siekia, kad per jos darbą, per 
jos pastangas kiekviena jos 
vadovaujama mergaitė taptų 
geresne skaute. Tikras man
dagumas reiškia tvirtą savęs 
pačios discipliną ir mokėjimą 
susivaldyti. Tikras mandagu
mas taip pat reiškia vidinį ra
mumą, kuris leidžia mums 
reaguoti į aplinką su meile, at
laidumu ir kantrybe.

Antroji savybė yra parei: 
gos jausmas. Robert E. Lee 
apie pareigą išsireiškė taip: 
„Duty is the most sublime 
word in the language; you can 
never do more than your duty, 
and you should never wish to

LSS Tarybos pirmininkė ir LSS VIII Tautinės stovyklos viršininkė v.s. Bi
rutė Banaitienė su stovykloje apsilankiusiu Lietuvos Respublikos amba - 
sadorium Vašingtone Stasiu Sakalausku. Nuotr. B. Banaičio

Pareiga iš tikro reiškia su
gebėjimą kiekvieno metu, 
kiekvienu atveju daryti tai, ką 
daryti privalome. Mūsų aplin
ka, mūsų gyvenimas mus tam 
tikriems veiksmams iš anksto 
apsprendžia. Būti pareigingai 
reiškia visada mokėti pareigos 
jausmui tinkamai atsiliepti. 
Visa mūsų aplinka, visas mū
sų gyvenimas iš tikrųjų siekia 
padaryti iš mūsų vis geresnius 
žmones; mūsų gyvenimas, 
įvairių pareigų pavidale, kelia 
mums reikalavimus, kuriuos 
atlikdami mes galime tapti 
užgrūdintais, kovojančiais, ti
kinčiaisiais ir mylinčiais žmo
nėmis.

Trečioji savybė — geri 
įpročiai. Mergaitės, kurios 
savo vadovę myli, paprastai 
daug kur seka jos pavyzdžiu. 
Todėl vadovė turi kreipti dė
mesį į mažiausius dalykus, 
nes blogi įpročiai skurdina, o 
geri įpročiai turtina viso vie
neto dvasią.

Ketvirtoji savybė — nuo
tykių dvasia. Tai nereiškia, 
kad vadovė, kirvį paėmus, bė
ga pati pirmoji į mišką nuoty
kių ieškoti. -Nuotykių dvasia 
yra niekad nenurimstanti, ne- 
monotoniška, neužsnūdusi va
dovės nuotaika; jos sugebėji
mas prieš savo vienetą žengti 
vis vienu žingsniu pirmyn, 
ieškoti naujų būdų veikti, ne
bijoti ką nors naujo išbandyti. 
Nuotykių dvasia tai tam tik
ras jautrumas-atvirumas gy
venimui įvairiose jo formose.

degimas. Užsidegimas vado
vei reikalingas dėl dviejų prie
žasčių: sau pačiai ir savo 
skautėms. Vadovė beveik visa
da yra vieniša; kai jai liūdna, 
ji pati turi save pralinksminti; 
kai ji nusivylus, ji turi pati sa
vyje ieškoti paguodos; kai ją 
skautės apvilia, ji turi vėl iš 
naujo išmokti jomis tikėti. Va
dovė turi tikėti, kad tai, ką ji 
daro, yra gera ir prasminga. 
Tas tikėjimas jai duoda dina
miškumą, kuris yra taip rei
kalingas, kad ji galėtų skautes 
paskui save vesti, iš jų geriau
sias pastangas išgauti. Vado
vės entuziazmas persiduoda 
mergaitėms, išmoko jas taip 
pat tikėti ir duoda norą veikti; 
vadovės apatija bet kokį norą 
užslopina. Vadovė pati pirmoji 
turi degti tam tikra ugnim, 
kad galėtų kitas uždegti; va
dovė niekad negali likti tik 
užgesusio laužo blėstanti ža
rija.

Humoro jausmas yra vi
siems būtinas; tai šeštoji 
vadovės savybė. Tai pajėgu
mas šypsotis gyvenimui; hu
moro jausmas yra pajėgumas 
išlaikyti savo gyvenime pu
siausvyrą, mokant sugretinti 
visus kasdienius savo gyveni
mo įvykius su amžinybe ir at
pažinti jų tikrą vertę amži
nybės, o ne kasdienybės švie
soje.

Kitų žmonių supratimas- 
— tai septintoji geros va
dovės savybė. Kitą suprasti, 
tai pripažinti jam teisę jausti, 
galvoti ir elgtis taip, kaip jis 
laiko teisinga ir reikalinga, 
nors tai kartais ir skirtųsi nuo 
tavo pačios galvojimo ar įsiti
kinimo.

Kito žmogaus supratimas 
reiškia toleranciją, pagarbą ir 
tikrą draugiškumą savo arti
mui, leidžiant jam būti žmo
gumi kokiu tu pati nori būti ir 
padedant jam ten, kur tavo 
pagalba jam yra reikalinga.

Teisingumas — aštuntoji 
vadovės savybė. Vadovė, 
kuri nori būti teisinga, žino, 
kad kiekviena jos skautė yra 
lygiai svarbi; kiekviena turi 
savo gerąsias ir blogąsias sa
vybes. Vadovės gi pareiga puo
selėti savo skaučių gerąsias 
savybes, ir kovoti su blogosio
mis, stengiantis jas išnaikinti, 
kiek. tai yra įmanoma padary
ti.

Vadovė negali' reikalauti iš 
kiekvienos mergaitės lygiai to 
pat; ji negali bandyti visoms 
taikyti tą patį standartą; ji 
turi žinoti kiekvienos skautės 
pajėgumus ir juos kuo giliau

VYDŪNO FONDO 
RAŠINIŲ

KONKURSAS

Kviečiame dalyvauti Prel. 
ps. J. Prunskio vardo rašinių 
Konkurse. Tema: „Religijos 
poveikis tautos ir valstybės 
egzistencijai”.

Rašinį 3 psl., mašinėle ra
šytą, siųsti iki 1998 m. gruo
džio 1 d., adresu: Vydūno Fon
das, A. Paūžuolis, 7149 S. Mil- 
lard Avė., Chicago, IL 60629.

Pasirašyti slapyvardžiu. At
skirame užklijuotame voke 
įrašyti autoriaus pavardę, ad
resą, skautų vieneto pavadi
nimą.

Premijos:
1- mą — 150 dol.
2- ra — 125 dol.
3- čia — 100 dol.
4- ta — 75 dol.
5- ta — 50 dol.

6- ta — 25 dol.
Laimėjusieji rašiniai bus 

skelbiami spaudoje. Kiti bus 
grąžinami autoriams.

Vydūno fondas
j - r ,

(.SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Čikagoje

Spalio 3 d. — Akademinio 
Skautų sąjūdžio Čikagos sky
riaus metinė šventė Willow- 
brook pokylių salėje, Willow 
Springs, IL.'

/
Spalio 31 d^'— Tradicinė 

„Puota jūros dugne” Willow- 
brook pokylių salėje, Willow 
Springs, IL. Rengia jūrų skao-

; tininkų/ių „Grandis”.

Lapkričio 13 —15 d. — LS 
Seserijos skautininkių ir Židi- 
niečių, LS Brolijos skautinin
kų ir vyresnių skautų vyčių 
suvažiavimas „Argonne Guest

i House”, Argonne, IL.

ugdyti.
Teologijoj mes randame pa

aiškinimą, kad kiekvienas 
žmogus turi savo pajėgumui 
(t.y. gerumui, šventumui) tin
kantį indą, ir kai jis bus skli
dinas, žmogus bus pasiekęs 
savo tobulą laimę. Skirtumas 
yra tik tas, kad tų indų didu
mas priklauso nuo kiekvieno 
žmogaus pajėgumo.

Vadovė mato, kad kiekviena 
jos skautė turi atskirą, tik jai 
vienai priklausantį indą, pri
taikytą jos pajėgumui, suge
bėjimams ir talentui. Gera va
dovė visada supranta, kad 
kiekvienas toks indas yra ly
giai vertas ir brangus. Gera 
vadovė stengiasi, kad tas in
das būtų pilnas, bet ji to sie
kia su meile, teisingumu, ži
nodama, kad ji taip pat turi 
savo indą, kuris, jeigu ji savo 
pareigų gerai nesupranta, gali 
likti tuščias.

KAIP JIE ŽIŪRI J MUS?

Mūsų darbai kalba 
garsiau už mūsų žodžius

Kartais yra naudinga su sa
vo skautėm pasikalbėti šiais 
klausimais:

1. Ką reiškia žodis „vadovė?”
2. Ar vienetui reikia vado

vės?
3. Ar gali vienetas dirbti, jei

gu nėra vadovės?
4. Ar būtų toks vienetas 

naudingas?
5. Kas tau yra vadovė: sesė, 

draugė ar žmogus, kurio rei
kia bijoti?

6. Kokia savybė yra svar
biausia ryšyje tarp vadovės ir 
skautės?

7. Ką tu darai, kad tavo va
dovei būtų. lengviau vienetui, 
kuriam tu priklausai, vado
vauti?

8. Koks yra pagrindinis tavo 
ir tavo vadovės darbo tikslas?

„Mes skautaujame, kad iš
moktume atskirti gėrį nuo blo
gio, ir šviesą nuo tamsos”.

„Vadovės užrašai”, Nr. 5
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Lapkričio 15 d. — Lietu
vos Skautų organizacijos 
įsikūrimo, gyvavimo ir veik
los 80 metų sukakties minėji
mas Jaunimo centre. Pradžia 
2 vai. p.p. Rengia Čikagos 
Skautininkių draugovė ir Ren
gimo komitetas.

Gruodžio 11 d. — Jūrų 
skaučių ir skautų Kūčios PLC, 
Lemonte.

Sausio 24 d. — Jūrų 
skautų ir skaučių metinė 
iškilminga Klaipėdos dienos 
sueiga PLC, Lemonte.

Sausio 30 d. — Jūrų 
skautų ir skaučių slidinėjimo 
iškyla.

Kovo 7 d. — Čikagos skau
tiškųjų vienetų tradicinė Ka
ziuko mugė Jaunimo centre.

STOVYKLOS

Sausio 2-10 d. — LSS 
Australijos rajono stovykla 
ukrainiečių stovyklavietėje 
netoli Geelongo.

KVIEČIAME ŠVĘSTI 
LIETUVIŠKO

SKAUTAVIMO SUKAKTĮ

Lietuviško skautavimo 80 
metų sukakties šventę Jauni
mo centre, sekmadienį, lapk
ričio 15 d., 2 vai. p.p. ruošia 
Čikagos skautininkių drau
govė ir šventės rengimo komi
tetas. Programoje — akademi
ja, gera „Dainavos” ansamblio 
vyrų okteto programa, vaišės 
ir skautiškas pabendravimas. 
Kviečiami visi skautai ir skau
tės, o taip pat ir lietuviškoji 
visuomenė.Prašome visus pa
sižymėti šią datą savo kalen
doriuose ir iš anksto pranešti 
rengėjoms apie dalyvavimą. 
Informacijai skambinkit Aldo
nai, tel.708-599-9298. Bilie
tus dalyvavimui šventėje gali
ma užsisakyti telefonu pa
skambinus: Sigitui — 630- 
985-1820; Danutei — 773-376- 
2153; Antanui — 773-581- 
7554; arba Ievutei — 773-737- 
2795. Nedelskite. Rengėjams 
būtina žinoti dalyvių skaičių, 
šioje šventėje turėtume visi 
dalyvauti.

„PUOTA JŪROS DUGNE”

Tradicinė jūros skaučių ir 
skautų „Puota jūros dugne” 
ruošiama šeštadienį, spalio 31 
d., Willowbrook pokylių salėje, 
Willow Springs, IL. Pažymė
kite datą savo kalendoriuose 
ir jau dabar pradėkite kviesti 
savo draugus ir pažįstamus 
joje dalyvauti.

DR. PETRAS V.KISIELIUS
INKSTU, POSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą

ARASŽLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS. O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Avė., Sulte 310 

Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Avė.,
Tower 1, Sulte 3 C 

Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ava. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJA 
9525 S.79th AVe., Hickory Kilia, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER. DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėti angliškai) 

Tel. 708-422-8260

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. A.B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą

Plrmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt. 1-3v.p.p. 

penktad. Ir SeStad. 9v.r.-12v.p.p.

NUOLĖ STANKEVIČIŪTĖ. M.D.
Board Certiiied, Intemal Medicina 

Valandos jūsų patogumui 
Holy Cross Professional Pavilion 

3 fl. South
Lithuanian Ptaza Ct. at Call lomia Avė. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-471-7879

BIRUTĖ L.PUMPUTIS, M.D. 
’Fellovv: American Academy of 

Family Praclice 
ŠEIMOS GYDYTOJA

320 W. 61»t Avė. (219)947-5279
Hobart, IN 46342 Fax (219) 947-6236

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S.Archer Avė. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJAS
TOMAS ZUBINAS, D.D.S

Family Dental Care 
6317 Fairvievv, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai

• Charakterio vertę suprasi 
iš to, kiek žmogus yra pa
siryžęs aukotis savo idealams.

Woerlmueller



NEPALIKIME BE DĖMESIO
VYTAUTAS VOLERTAS

Aukštokas, lieknas, tamsių 
plaukų, rimtas ir logiškas 
kiekviename sakiny. Bet sek
madienį fiziškai apstumdytas 
Clevelande prie lietuvių baž
nyčios. Tai kalbininkas Stasys 
Barzdukas, JAV Lietuvių Ben
druomenės tikrasis įkūrėjas. 
Ir tasai apstumdymas buvo 
sukurstytas Bendruomenei 
priešiškų asmenų. Stasio 
Barzduko mūsų tarpe jau 
nėra 17 metų.

Geras oratorius, protą ir 
emocijas aukojęs lietuviškie
siems reikalams, turėjęs pla
čius ryšius su amerikiečiais, 
katalikų kunigas. Net ir nau
jos bažnyčios projektavimą pa
tikėjęs vos imigravusiam lie
tuviui, kai ne vienas jo para
pijos žmogus į „grinorius” 
žvilgčiojo skersa akimi. Tai 
prelatas Jonas Balkonas, JAV 
LB Laikino Organizacinio ko
miteto (LOK) pirmininkas. Jo 
taip pat jau neturime daugel 
metų.

Aukštas ir stambus, garsiai 
kalbąs ir bekalbėdamas net 
apsiašarojęs, Lietuvos oku
panto priešas, vos nesprogstąs 
nuo energijos gausos, įsiskver
bęs amerikiečių visuomenėn, 
tik mažu balsų skaičiumi pra
laimėjęs Waterbury mero rin
kimus. Tai dr. Petras Vileišis, 
kurio pastangomis 1952.02.15 
Connecticut valstijoje buvo 
įregistruota („inkorporuota”) 
JAV LB. Jo pasigendame jau 
daugiau kaip dešimtmetis.

Kiek mūsų prisimena šias 
pagrindines JAV LB kolonas? 
O kiek žmonių šių vardų visai 
negirdėjo? Gyvenimas vėjeliu 
švilpia į priekį, JAV LB, ste
buklinga, jau baigia savo ke
turiasdešimt septintus metus. 
Patvarioji, išdidžios istorijos 
LB. Jos pirma Krašto valdyba 
(tada dar „Centro valdyba”) 
išsivertė su 540 dol. kukliomis 
pajamomis, o šiais laikais jau 
reikia labai daug daugiau.

Sunku yra spėlioti — tikrai 
sunku! — kokios tundros ar 
dykumos tie tusi mūsų visuo
meniniame gyvenime, jei ne
būtume turėję LB. Švytruotų 
partijų kardai, kaip švytravo 
prieš keliasdešimt metų? Gal 
ne. Turbūt būtų ramu, nes 
šiomis dienomis, jei koks par
tinis entuziazmas atsiranda, 
jis, tarsi kokia svarbi pašalpa, 
tuojau yra eksportuojamas į 
Lietuvą. Nėra Šliūpo, Grigai
čio, Bimbos, Šimučio, Karpio. 
Nėra kam net ALT valdybą 
užpildyti. Išsibaigė beveik visi 
klubai, Šv. Roko, Šv. Ignaco ir 
panašios brolijos, kunigaikš
tiškais vardais ir net iškilmin
gomis uniformomis besididžia
vusios draugijos. Jei ne kelios 
išlikusios parapijos ir LB apy
linkės, būtų graudu.

Vis dėlto LB apylinkės dar

žybčioja gyvybe, nors kartais 
ir jos yra panašios į aprūkusio 
stiklo žibalines lempas. Ar ne
galima stiklų pavalyti? O gal 
net energiją keisti — žibalą 
išlieti, elektrą pajungti?

Anksčiau LB turėjo du be
veik magnetus, vieną stipriai 
traukiantį, kitą daugiau įpa
reigojantį. Kova prieš Lietu
vos okupantą buvo magnetas, 
traukęs visus. Ir tikra kova, 
ne vien žodinis išsireiškimas. 
Gal tik vienas kitas „plastma
sinis” lietuvis nuo jos traukėsi 
šalin. Antroji jėga, mažiau 
emocinė ir daugiau logika be
siremianti, skatino neprarasti 
tautinės tapatybės. Šiandien, 
kai Lietuvai grįžo nepriklau
somybė, emocinė jėga jau ne
egzistuoja. Tiesa, tik formali 
nepriklausomybė, tarptauti
niai diplomatinė, bet ji staiga 
išjungė jausminį entuziazmą 
ir mus užtvindė džiaugsmu. 
Tai buvo Bendruomenės kely 
didelis posūkis, labai sumaži
nęs jai visuomenės dėmesį. 
Džiaugsmas visada pridengia 
kasdienos rūpesčius, nors jo 
trykštančios šviesos bei gar
sūs krykštavimai kartais gali 
būti nuostolingi.

Anksčiau spaudoje matyda
vome, kad LB planuoja tai 
vieną, tai kitą darbą. Ji ir da
bar planuoja, ir dabar pluša, 
tačiau apie planus ir darbus 
mažai rašoma. Laikraščiuose 
sušukdavo — LB blogai pada
rė, o kitur visai nieko nepa
darė! Tada reikėdavo teisintis, 
žadėti geriau pasistengti, to
dėl ratai sukosi, kelias dundė
jo. Juk visuomenės dėmesys 
yra stipriausias variklis. O da
bar? Jei ką LB padarė, tai ge
rai. Jei nieko nepadarė, taip 
pat gerai. Tik Jasaitienės, tik 
Kučienės, tik Rugienienės 
bendruomeniškos institucijos 
— kiek matome spaudoje — 
yra gyvos.

Ši apsnūdusi tyla jau turėtų 
nutrūkti. Uždavinių apstu, 
bet mes apie juos nekalbame. 
Iranas, Afganistanas, Palesti
na su Izraeliu mažiau turėtų 
rūpėti kaip Rusijos padėtis, 
Gudijos (ar kaip ji ten vadina
si) konvulsijos, Karaliaučiaus 
srity neatlyginami, bet gink
luoti kareiviai, stengiamasis 
pakliūti į NATO, šaltas Euro
pos žvilgsnis Lietuvai. Juk 
šiais klausimais JAV LB do
misi, tačiau kodėl niekas 
spaudoje jai nepadeda savo 
patarimais, jos nepaskatina 
vienokiais ar kitokiais prie
kaištais? Pavojų politika Lie
tuvos erdvėje egzistuoja ir for
mali Lietuvos nepriklausomy
bė šios politikos tol neužslo
pins, kol savo didžiulio kiemo 
neapsivalys Rusija. Ar kas 
manys, kad čia yra bereikalin-

Raudondvario pilis šalia Kauno Nuotr. Viktoro Kapočiaus

LIETUVOS POLITINIAI KALINIAI IR 
TREMTINIAI VIENIJASI
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Labai džiugu rašyti šias ei
lutes iš lietumi apniukusios 
Lietuvos padangės, šmėščio- 
jant Rusijos krizės šešėliams, 
kadangi beveik po devynerių 
metų tarpusavio trinties ir 
nesutarimų — nesusikal
bėjimų, beveik savotiško skal
dymosi, buvę sovietų gulagų 
kaliniai ir Sibire tremtiniai, 
pagaliau surado bendrą kalbą, 
nors ir labai pavėluotą.

Šių metų rugsėjo 5 d. Vil
niaus savivaldybės salėje, pa- 
ženklintoj lietuvišku Vyčiu, 
bene pirmą kartą po tiek metų 
gausiai susirinko Lietuvos Po
litinių kalinių tremtinių są
jungos, Lietuvos Politinių ka
linių tremtinių bendrijos, Lie
tuvos Politinių kalinių sąjun
gos ir Lietuvos Laisvės kovos 
sąjūdžio atstovai iš viso krašto 
aptarti einamųjų ir tautai šiuo 
metu svarbių reikalų.

Buvo svarstomi du dalykai

gai skleidžiama panika? Kaip 
ūkininkas negali ignoruoti oro 
kaitos, taip mums reikia ste
bėti politinį įvairavimą ne tik 
Europoje, bet ir pasaulyje. O 
šiandien politinis budrumas 
Bendruomenei yra painus. 
Anksčiau buvo viena kryptis 
— sovietiją pagnaibinėti. 
Šiandien reikia žvilgčioti į vi
sas puses. Neprivalgę rusai 
gerai žino, kad Lietuvoje duo
nelės su sviestu netrūksta, 
kad sunkaus gyvenimo aima- 
nėlės, kurias jie išgirsta, nuo 
Baltijos atplaukiančias, yra 
tik aimanėlės, lyginant su jų 
vargais. Tai jau ne politika, 
tai jau savisauga.

O kur mūsų, po visas JAV 
pakrikusių, tarpusavis ryšys? 
Kieno tai uždavinys? Ar tai 
būtų vargdienio ALTo? Ne. Vi
si rodome pirštais į kitą varg
dienėlę, į LB. Jos be mūsų dė
mesio palikti negalime!

ir priimtos tais klausimais ati
tinkamos rezoliucijos. Pirma: 
surengimas šių metų rugsėjo 
22 d. manifestacijos prie Sei
mo rūmų, kurioje raginami 
aktyviau vykdyti desovietiza
ciją tiek prezidentas, tiek Sei
mas ir Lietuvos vyriausybė, 
kartu išreiškiant solidarumą 
su tais Seimo nariais, kurie 
remia desovietizacijos įstaty
mą, apribojantį destrukcinių 
jėgų veiklą, padedantį įver
tinti komunizmo žalą Lietuvai 
praeityje ir bandymus vienaip 
ar kitaip restauruoti komuniz
mo idėjas šiandien.

Antruoju klausimu buvo ap
tariami Lietuvos Gyventojų 
genocido rezistencijos tyrimo 
centro reikalai ir iškylančios 
problemos. Pranešimą padarė 
LGGRT centro generalinė di
rektorė Dalia Kuodytė. Iš pa
sisakiusiųjų — labai jausmin
gai kalbėjo Čižikas: „Šalin 
KGB veislę iš visos Lietuvos, 
jei šiandien mes leisim laužyt 
mūsų įstatymus, rytoj ir vėl 
jie laužys mums kaulus...”

Susirinkimo eigai pirmoje 
susirinkimo dalyje vadovavo 
LPKT Bendrijos tarptautinio 
kongreso ruošimo organizaci
nio komiteto pirmininkas Vy
tas Miliauskas ir LPKT są
jungos pirmininkas Povilas 
Jakučionis.

Antroje susirinkimo dalyje 
vadovavo Seimo narys Anta
nas Stasiškis ir LLK sąjūdžio 
pirmininkas Jonas Čeponis.

Povilas Vaičekauskas

NAUJI LIETUVOS
MOKSLŲ AKADEMIJOS 

NARIAI
Lietuvos mokslų akademijos 

narių susirinkime, kuris įvyko 
rugsėjo 22 dieną, išrinkti pen
ki nauji Mokslų akademijos

tikrieji nariai, penki nariai ko
respondentai ir vienas Lietu
vos mokslų akademijos užsie
nio narys.

Iš 26 įregistruotų kandidatų 
naujieji nariai buvo renkami 
slaptu balsavimu.

Lietuvos mokslų akademijos 
(MA) tikrųjų narių sąrašą pa
pildė šie mokslininkai: Algir
das Gaižutis — MA Humani
tarinių ir socialinių mokslų 
skyriaus pirmininkas, Lietu
vos muzikos akademijos profe
sorius (menotyra), Povilas Al
girdas Vaškelis — Chemijos 
instituto direktorius (chemi
ja), Vytautas Sirvydis — Vil
niaus universiteto Širdies chi
rurgijos klinikos vadovas (me
dicina), Ramutis Bansevičius 
— Kauno technologijos univer
siteto profesorius, MA Techni
kos mokslų skyriaus pirminin
kas (mechanika) ir Veronika 
Vasiliauskienė — MA Žemės 
ūkio ir miškų skyriaus pirmi
ninkė, Lietuvos žemdirbystės 
instituto Vokės filialo vyriau
sioji mokslinė bendradarbė 
(agronomija).

Mokslų akademijos nariais 
korespondentais išrinkti: Lie
tuvių kalbos instituto direk
torius Algirdas Sabaliauskas 
(lietuvių kalba), Vilniaus uni
versiteto profesorius Arvydas 
Šliogeris (filosofija), Vilniaus 
universiteto profesorius Vy
tautas Juodkazis (geologija), 
Vytauto Didžiojo universiteto 
rektorius Vytautas Kamins
kas (informatika) ir Vilniaus 
pedagoginio universiteto ka
tedros vedėjas Vytautas 
Konstantinas Sirvydis.

Lietuvos mokslų akademijos 
užsienio nariu išrinktas I. Ind- 
rekas Martinsonas iš Švedijos 
(fizika).

Visi išrinktieji MA nariai, 
kaip informavo Eltą Mokslų 
akademijos prezidento pata
rėjas, turi habilituotų mokslo 
daktarų laipsnius bei profeso
rių mokslinius vardus. (Elta)

Danutė Bindokienė

Rinkimų pasekmės 
vargiai ką nustebino

Praėjusio sekmadienio bal
savimų rezultatai Vokietijoje 
vargiai galėjo nustebinti bent 
kiek išsamiau susipažinusius 
su Vokietijos politika. Šešioli
ka metų išbuvęs Vokietijos 
kanclerio pareigose, per tą 
laiką rinkimuose nurungęs vi
sus oponentus, Helmut Kohl 
pagaliau nemažu pralaimė
jimu užbaigė karjerą vadovau
jamoje rolėje, priverstas savo 
vietą užleisti Gerhard Schroe- 
der. Kartu su kancleriu Kohl 
pralaimėjo ir Krikščionių de
mokratų partija, nes naujasis 
kancleris priklauso Demokra
tinei socialistų partijai, kurios 
vėliava po abiejų Vokietijos 
dalių — rytinės ir vakarinės 
sujungimo prieš netoli 10 me
tų ir Sovietų Sąjungos žlu
gimo — dangstosi buvusieji 
komunistai.

Krikščionims demokratams 
tai buvo pirmasis skaudus 
pralaimėjimas nuo pat su
sikūrimo tuoj po Antrojo pa
saulinio karo. Vokietija šiais 
rinkimais valstybės politikos 
vairą stipriai pasuko kairėn. 
Kai kas išsireiškia, kad dabar 
Vokietijos vyriausybė bus 
„žalia ir raudona”. „Žalieji”, 
yra gan įtakinga partija, pa
gal pirmuosius balsų apskai
čiavimus, laimėjusi apie 6.5 
proc.; raudonieji — tai social
demokratai, gavę maždaug 
41.4 proc. (balsų procentai, be 
abejo, dar pasikeis, bet lai
mėtojai ir liks laimėtojais). 
Nemanoma, kad į valdančiąją 
koaliciją bus pakviesti krikš
čionys demokratai, kartu su 
Krikščionių socialistų sąjunga 
surinkę apie 34.7 proc. balsų. 
Helmut Kohl tuoj po pra
laimėjimo paskelbimo atsista
tydino iš Krikščionių demo
kratų pirmininko pareigų, ku
riose jis išbuvo 25 metus.

Laimėtojas Schroeder paža
dėjo, kad jo kadencijoje pa
grindinės programos bus dau
giausia socialinės: kova su ne
darbu, gyvenimo lygio pakė
limas buvusioje Rytų Vokieti
joje ir dedamos pastangos iš
lyginti nesutarimus tarp ryti
nių bei vakarinių vokiečių. 
Mat buvusieji sovietų okupa
cijoje vokiečiai ir po daugiau 
kaip devynerių metų tebesi
jaučią kaip antraeiliai pilie
čiai. Bedarbių jų tarpe kone 
dukart daugiau, gyvenimo ly
gis daug žemesnis, o vaka
riečiai vokiečiai juos laiko ko
ne svetimtaučiais. Nepaisant 
nuolatinės paramos iš Bonnos 
vyriausybės, į rytinę Vokieti
jos dalį po sujungimo 1989 m. 
supylusios beveik 600 milijar
dus dolerių, apčiuopiamų 
žymių, kad rytiečiai pradeda 
susilyginti su vakariečiais,

nelabai matyti. Tad ir nepasi
tenkinimas — iššauktas mate
rialinių ir psicholiginių skir
tumų, nemažėja.

Kai lietuviai, pokario de
šimtmečius praleidę skirtingų 
pasaulėžiūrų ir ideologijų sis
temose, nusiskundžia, kad 
vieni su kitais nebesusišneka, 
vieni kitų nesupranta, verta 
prisiminti kanclerio Helmut 
Kohl žodžius, kuriais jis iš
reiškė savo nustebimą ir gal-j 
būt nusivylimą, vokiečio cha
rakterio pasikeitimu bolše
vikų okupacijoje: „Aš niekad 
nebūčiau tikėjęs, kad 40 metų 
išsiskyrimas turėtų tokią mil
žinišką įtaką žmonėms, kal
bantiems ta pačia kalba, besi- 
dainantiems ta pačia istorine 
ir kultūrine praeitimi...”

Gerhard Schroeder yra tuzi
nu metų jaunesnis už Kohl ir 
kitomis akimis žiūri į politi
ką, socialinę valstybės struk
tūrą, bendradarbiavimą Euro
poje ir su užjūriu. Balsuotojai, 
ypač buvusioje rytinės Vokie
tijos pusėje, patikėjo gražiais 
jo žodžiais ir patrauklia asme
nybe, bet, kaip ir Rusijos atve
ju, perdien esamų neigiamy
bių niekas negali panaikinti. 
Schroeder žada daugiau dar
bų, ilgas atostogas, sveikatos 
draudimus, pilietybę svetim
šaliams, į kuriuos Kohl žiu
rėjo kaip į neišvengiamą blo
gybę.

Didžiausiu kanclerio Kohl 
nuopelnu yra laikomas Berly
no sienos panaikinimas 1989 
m. ir sėkmingas bei taikus 
abiejų Vokietijos pusių sujun
gimas. Suvienyta Vokietijos 
valstybė nuo pat pradžios 
buvo tarytum ašis, apie kurią 
sukosi visos Europos pastovu
mas. Kancleris Kohl taip pat 
visuomet rodė palankumą 
Amerikai ir rėmė jos užsienio 
politiką, net tuomet, kai kitos 
įtakingosios Europos valsty
bės stovėjo atokiai.

Gerhard Schroeder, tiesa, 
pastaruoju metu vis labiau 
laikosi vidurio, atsisakydamas 
radikaliosios kairės. Tas šiek 
tiek teikia paguodos Vašing- 
tonui, Londonui ir Paryžiui. 
Savo nuomonę apie socialde
mokratų laimėjimą kiti vaka
riečiai kol kas vengia pa
reikšti, nes 1999 m. pirmojoje 
pusėje Vokietijai ateina eilė 
pirmininkauti Europos Sąjun
gai, į kurios duris beldžiasi 
Rytų Europos valstybės (ir 
Lietuva). Vokietija taip pat 
paveldės aštuonių didžiųjų in
dustrinių valstybių grupės va
dovybę. Antra vertus — „nau
ja šluota gerai šluoja” — gal
būt Schroeder pastebės 
„šiukšles”, kurių Kohl jau ne
matydavo.

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA

JURGIS JANKUS 
ROMANAS

Nr.33 į (Tęsinys)
Praėjo kiek laiko, kol raumenų įtempimas 

praėjo, o ji Šnekėjo.
— Čia man patinka. Tai Jono mėgiama vieta. Kai 

pirmą sykį mane atsivedęs, čia atsisėdo, gąsčiojaus, 
bet po kiek laiko atsisėdau ir pati. Nenorėjau pasiro
dyti bailė. Netrukus net pamėgau. Ne taip dažnai čia 
ir ateinu, gal porą, trejetą kartų per metus. Jonas sa
ko, jis čia jaučiąsis taip, kaip jautėsi Dievas pirmą 
sykį pasaulį sutvėręs: sėdi savo soste, o žemė toli toli 
po tavo kojomis. Aš taip negaliu įsijausti. Mane trau
kia tas nuostabus atvirumas, erdvė. Lėktuvas juk 
daug aukščiau pakyla, bet ne tas pat. Tenai tarp tavęs 
ir erdvės atvirumo yra lėktuvas. Lėktuvu esi atitver
tas nuo erdvės atvirumo, o čia nėra jokios užtvaros. 
Ir mintis čia daug laisvesnė. Čia’aš net negalvodama 
apie poilsį pailsiu, o ten, kur pirma buvom sustoję 
mane šiurpas nukrečia. Tas pats kalnas-, o koks skir
tingas jausmas. Gal todėl, kad jau ten buvo atsitikę 
tai, ko nenorėtum, kad atsitiktų tau pačiam ar kokiam 
artimam, ar ir bet kokiam gyvam daiktui.

Ir ji papasakojo, kad dar dėdės laikais apsistojo

užeigoje trys jauni žmonės: du vyrai ir viena moteris. 
Buvo žiema, bet jie užsimanė nueiti ant kalno. Sakėsi 
daug didelių kalnų yra išlaipioję. Ne vien Amerikoje, 
bet Europoje ir net Azijoje. Jiems patiko stačioji siena. 
Nesitikėjo čia ką nors verto rasti, tai neturėjo pasiėmę 
nė įrankių. Žadėjo kada vėliau sugrįžti, o tada išėjo tik 
pasižvalgyti. Po kelių valandų parbėgusi moteris vie
na šauktis pagalbos, nes abu vyrai nukritę. Nelaimė 
atsitikusi kaip tik toj vietoj, kur aš galvojau ar būtų 
galima nueiti iki krašto ir pažiūrėti žemyn. Moteris 
sakė, kad vienas ėjęs pačiu nuožulnumo pakraščiu ir 
ėmęs slysti žemyn, kitas šokęs gelbėti, ir abu susikibę 
nulėkę į prarają. Praėjo laiko kol buvo sutelkta pagal
ba, kol prasiskverbė pro pakalnės vijoklynus ir ak
menynus. Rado tik kitą dieną, bet abu nebegyvus. Ir 
ne susikibusius, bet net gana toli nuo vienas kito. Vie
tos žmonės, kurie padėjo ieškoti net spėjo, kad vienas 
krito nuo tos nuožulnios vietos, o kitas tiesiai nuo to 
akmens, kur abu sėdėjom. Jie nenorėjo tikėti, kad pri- 
tyrusiems kalnų laipiotojams galėjo taip atsitikti. 
Spėliojo, kad juodu varžėsi dėl tos moters, buvo tokių, 
kurie jau užeigoje matė, kad ji su vienu buvo daug ar
timesnė negu su kitu, kuris ir galėjo pirmąjį pastumti 
į nuožulnią, apledėjusią pakalnę. Jį toje vietoje ir 
rado. Apie jį ir daktaras sakė, kad nukritęs dar buvęs 
gyvas, tik per naktį šaltis pribaigęs. Kitas buvęs į 
šoną, labai sudaužyta galva, lyg būtų stačia galva 
lėkęs. Tie, kurie matė, kad užkandinėje moteris jo 
nemėgo, sumetė, kad ji ir bus jį kuo nors pritrenkusi ir

nustūmusi. Tik taip šnekėjo, bet moteris išvažiavo ir 
visas paslaptis išsivežė.

— Laikas, kaip ir viską, nudilino, vargu ar kas ir 
beatsimena, kas čia atsitiko prieš šešiasdešimt 
ar septyniasdešimt metų, o aš nejučia kartais 
pagalvoju, kad ji, jeigu ji, sugebėjo tobulai nu
slėpti žmogžudystę. Ir kai čia viena atėjusi sėdžiu, 
kartais krūpteliu ir prieš savo norą atsigrįžtu. Juk 
taip nedaug tereikia — prisėlinęs, o kad ir nepri
sėlinęs, stumtelėtų, ir net nepasįjustum ištiškęs apa
čioje į akmenis. Aš nebuvau, bet Jonas buvo nuėjęs ligi 
kalno apačios. Ten sako toks uolų ir tarp jų priaugusių 
medžių ir krūmų jovalas, kad vargu sveiku sprandu ar 
galėtum prieiti iki tos vietos, kur kalno siena pradeda 
lipti aukštyn.

Kol ji šnekėjo, kelis kartus ją nusifotografavau į 
bedugnę nuleidusią kojas. Paprašiau taip pasėdėti ir 
nusifotografavau iš toliau. Žmonių beveik niekada ne- 
piešiau, bet dabar atėjo mintis nupiešti ją, kojas nulei
dusią į prarają, bet vėl šalia atsisėdęs savo minties 
nepasakiau. Niekada nebuvau linkęs bet kam atsiver
ti, bet kai iš visos šeimos per atsitiktinumą pasilikau 
tik vienas, visiškai užsičiaupiau. Net kai panūdau at
gaivinti vaikystės užsidegimą ir keletą metų vakarais 
ėjau mokytis tapybos, niekas, net patys artimieji, 
nežinojo. Dabar žiūrėjau į ją iš šono ir užėjo noras 
pasišnekėti paprastai, draugiškai. Man teberūpėjo 
Jono prašytas laiškas Brigitėlei, bet neradau žodžio 
kaip pradėti.

— Ar nesugadinsiu dienos, jeigu įsiterpsiu su savo 
trigrašiu? — pagaliau paklausiau.

Ji pasuko galvą į mane ir pajutau, kad tas tri
grašis buvo ne vietoj.

— Nieko ypatinga, — mėginau pasitaisyti. — 
Norėjau tik labai rimto patarimo.

— Ar dar ir aš galėčiau kam patarti? Ir dar rimtai, 
—ji jau kiek šyptelėjo.

Tada jai pasakiau, kam Jonas mane buvo išsivežęs 
į miestelį.

— Aš papratęs savo nagus įkišti į svetimą košę. Vi
sada nenorėdamas. Ir šį kartą. Jonas man visiškai at
sivėrė, bet aš ne, — ir atvirai papasakojau jai visą at
sitikimą su Brigitėle ir kodėl tada taip patyliai net iš 
stovyklos pabėgau.

— Kaip ir ką dabar galiu jai rašyti? — pasakiau. 
— Juk jeigu būčiau žado neužkandęs, gal Jonas apie 
laišką nė užsiminti nebūtų užsiminęs. Nerašyti nega
liu, o pasakyti, ką tau dabar pasakiau, irgi negaliu. 
Negaliu būti ligi galo atviras, ir čia yra visa mano 
bėda. Ypač, kad negaliu būti atviras ten, kur reikėtų 
būti.

— Ar manai, kad tą niekutį sužinojęs, Jonas būtų 
savo mintį pakeitęs?

— Nežinau, — tegalėjau pasakyti.
Man neatrodė, kad tai buvo niekutis.
— Jonas retenybė: vienos moters vyras.
— Užsispyręs, kad būtų pagal jį?
— Ir tai ir daug daugiau. (Bus daugiau)
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SAUGOKIME TRAPŲ KOPŲ GROŽĮ

Kuršių nerįja — unikalus ir 
jautrus gamtos tvarinys, su
kurtas jūros, vėjo ir žmogaus. 
Prieš penkis tūkstančius ban
gos ir vėjai suformavo šį 
siaurą, smėlėtą pusiasalį, ku
rio ilgis — devyniasdešimt 
aštuoni kilometrai, o vidutinis 
plotis — du kilometrai. Septy
nioliktame ir aštuonioliktame 
amžiuje žmogus išnaikino pu
siasalyje augusią girią, ir jis 
pavirto negyvo smėlio dyku
ma. Kad šioje nuo jūros ir vėjo 
neapsaugotoje teritorįjoje ga
lėtų gyventi žmonės, aštuo
nioliktame ir devynioliktame 
amžiuje girios buvo vėl atso
dintos.

Pasaulyje galėtume rasti 
daugybę įvairių dydžių pusia
salių, tačiau Baltįjos jūrą ir 
Kuršių marias skirianti smė
lio kopų juosta yra viena iš 
penkių ilgiausių pasaulio ne
rijų. Be to, ji yra vienintelė, 
kurios ištisa teritorija yra lai
koma saugotina. Šio išraiš
kingo, kintančio gamtovaiz
džio estetinė vertė yra unikali, 
pasižyminti gamtiniais bei 
kultūriniais ypatumais. Archi
tektūriniu požiūriu įdomūs se
nieji žvejų kaimeliai harmo
ningai įsilieja į juos supantį 
peizažą. Krikštai, kurėnai ir 
Nidos vėtrungės — tai išni
kusių vietos gyventojų Kuršių 
palikimas. O Neringos kopos 
tokios pritrenkiančiai gražios, 
kad vieną sykį išvydęs, nieka
da nepamirši.

„Man nepaprastai rūpi, kad 
gamtos ir žmogaus pusiausvy
ra nebūtų pažeista. Manau, 
tai rūpi kiekvienam doram 
šios planetos piliečiui. Todėl 
tikiu, kad Kuršių nerijos puo
selėjimas yra ne tik Lietuvos 
ar Rusijos, bet viso pasaulio 
reikalas”, savo sveikinimo 
laiške į konferencijos dalyvius 
rašė Lietuvos Respublikos 
prezidentas Valdas Adamkus.

TARP MUSŲ KALBANT
VABALŲ PADARINIAI

Bene Paryžiaus spaudoje ka
daise buvo parašyta, kad žinia 
apie šuns įkandimą nėra jokia 
žinia. Visiškai kas kita, kai 
žmogus įkanda šuniui. Tokia 
žinia jau yra verta dėmesio. 
Gal panašiai reikėtų vertinti 
ir Čikagoje pasirodžiusius il- 
garagius vabalus. Pradžioje 
vabalų pasirodymas buvo dau
giau ar mažiau vietinės reikš
mės žinia, o vėliau tapo tarp- 
tinės svarbos naujiena. Tik 
pamanykite, šie vabalai gali 
turėti lemiamos įtakos JAV ir 
Kinijos prekybiniams santy
kiams!

Nelegaliu būdu iŠ Kinijos at
keliavę vabalai (medžių grau
žikai) prieš porą metų pasiro
dė New Yorke, o šiemet Čika
goje. New Yorke, kovojant su 
vabalų antplūdžiu, teko sunai
kinti apie porą tūkstančių me
džių. Atrodo, kad tokių pat 
priemonių reikės imtis ir Či
kagoje.

Kaip sustabdyti kinietiškų 
ilgaragių vabalų antplūdį? 
Šiuo opiu klausimu rūpinasi 
ne tik vietinė, bet ir valsty
binė valdžia. Rimto dėmesio 
parodė JAV Žemės ūkio depar
tamentas. Amerikiečių nuo
mone, kiniečiai turėtų pakeis
ti eksportuojamų gaminių įpa
kavimą. Nustatyta, kad va
balų vikšrai atkeliauja, tūno- 
dami įpakavimui naudojamo
se medžiagose. Amerikiečiai 
reikalauja įpakavimui naudo
jamą medieną (lentas) atitin
kamai paruošti arba jos vie
toje naudoti sintetines me
džiagas. Kiniečiai, deja, nela
bai paiso ir nerodo deramo su
sirūpinimo. Kinijos Užsienio 
prekybos ir ekonominio ben
dradarbiavimo ministerijos

UNESCO Pasaulio paveldo 
centro direktoriaus Berndo 
von Droste nuomone, Neringa 
— ypatingas atvejis. Tai ma
žas, trapus gamtos ir stebi
nančio dvasingumo kampelis, 
todėl labai svarbu įrodyti, kad 
jis turi visuotinę ir išskirtinę 
gamtinę ir kultūrinę vertę. 
Kuršių nerįjos negalima pada
linti pusiau, į Lietuvai ir Rusi
jai priklausančias dalis, ir tik 
bendromis pastangomis, patei
kiant ją kaip nedalomą jun
ginį, bus įmanoma pasiekti 
teigiamų rezultatų.

Siekiant 2000 metais Kuršių 
neriją įtraukti į pasaulio pa
veldo sąrašą, konferencijos da
lyviai parengė rekomendaci
jas, pagal kurias iki 1999 
metų gegužės mėnesio reikėtų 
UNESCO Pasaulio paveldo 
centrui pateikti Lietuvos ir 
Rusijos bendrai parengtą me
džiagą; sukurti bendrą darbo 
grupę; suderinti abiejų šalių 
nacionalinius dokumentus su 
UNESCO teikalavimais; ren
giant bendrą nominaciją, 
kreiptis į rėmėjus finansinės 
paramos; Lietuvos Kuršių ne
rijos nacionalinio parko ir Ru
suos Kuršskąja kosa naciona
linio parko atstovams nors du 
kartus per metus susitikti dėl 
parkų vystymo programų ko
ordinavimo.

„Puikiai žinome, jog dauge
lis menininkų ir kūrėjų seniai 
žino šį rojaus kampelį, kuris 
teikė ir teikia įkvėpimą kaip 
mažas tobulybės sklypelis”, 
savo sveikinimo laiške rašė 
Lietuvos nuolatinės atstovy
bės prie UNESCO nuolatinė 
atstovė Ugnė Karvelis. .At
leiskite už romantišką ek
skursą, tačiau be poezijos ne
būtų ir pragmatiškų veiksmų. 
Tikiuosi, kad UNESCO mums 
padės išsaugoti Kuršių neriją 
ateities kartoms.”

JTO biuletenis

kalavimai kelia erzelį ir gali 
sutrukdyti vykdomą eksportą. 
To negana, kai kurių Kinijos 
valdžios sluoksnių teigimu, 
amerikiečių reikalavimai gali 
turėti neigiamos įtakos vi
siems Kinijos - JAV prekybi
niams santykiams. Vis dėlto, 
reikia pasakyti, kad Kinijos 
vyriausybė jau parodė rimtes
nio* susirūpinimo susidariusia 
padėtimi.

Sumažėjus Kinijos eksportui 
į Japoniją, Pietų Korėją ir ki
tas Pietryčių Azijos valstybes, 
JAV tapo didžiausiu prekybi
niu partneriu. Puikiai žinoma, 
kad Kinįjos dabartinis eko
nominis lygis buvo daugiausia 
pasiektas JAV dėka. Todėl at
rodo Kinija privalėtų šalinti 
pasitaikančius nesklandumus. 
Kinijos eksportas į JAV yra- 
penkeriopai didesnis už im
portą. Nepaisant esamos pa
dėties, JAV yra suinteresuotos 
prekybinių santykiavimu, o

įvairūs

Kuršių marių įlanka

„TELEFONŲ KNYGA — VILNIUS ’98”

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBitJO NAMLJ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr Aukse 
S Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773) 581-8654

Grįžtant iš Lietuvos į Čika
gą šią vasarą, mano visas la
gaminas (apie 80 svarų) buvo 
prikrautas įvairių lietuviškų 
laikraščių, žurnalų bei knygų. 
Jų tarpe bene didžiausioji bu
vo „Telefonų knyga — Vilnius 
’98”, turinti 1,092 didelio for
mato puslapius.

Šis leidinys savo išvaizda 
mažai skiriasi nuo JAV di
džiųjų miestų telefonų knygų,

tuo pačiu ir Kinijos ekonomi
niu pastovumu. Daugumos 
ekonomistų nuomone, Kinijos 
piniginio vieneto nuvertini
mas gali turėti didesnės reikš
mės, palyginus su Rusijos rub
lio vertės kritimu.

Kinija prašoma prisitaikyti 
prie JAV pageidavimų. Tačiau 
amerikiečių pageidavimai įsi
galios tik už 90 dienų. Vadina
si pageidavimai neturės įta
kos Kinijoje gaminamų kalė
dinių papuošalų ir žaislų pel
ningam eksportavimui į JAV.

Čikagoje žaliuoja apie 4 mi
lijonai įvairiarūšių medžių. 
Kinietiški ilgaragiai vabalai 
labai mėgsta klevus, nors jie 
„nepeikia” ir kitokios rūšies 
medžių. Miesto valdžios įstai
gų nutarimu, ateinantį gruo
džio mėnesį prasidės ilgaragių 
vabalų naikinimas. Vabalų 
paliesti medžiai bus nupjauti, 
susmulkinti ir sudeginti. Tiki
masi, kad tokiu būdu pavyks 
sunaikinti ir medienoje įsitai
siusius vabalų vikšrus. Čika
gos savivaldybė kreipėsi į fe- 
deralinę valdžią, paprašyda
ma 1 mln. dolerių paramos iš
laidų padengimui. Kito me
džio į nupjauto vietą pasodini-
mas gali pareikalauti iki 350 
dolerių. Naujai pasodintam 
medžiui reikalinga ilgėliau 
užtrunkanti priežiūra.

Vienas pilietis pareiškė, kad 
reikėtų nutraukti santykius 
su Kinija ir tokiu būdu už
kirsti kelią vabalų invazijai. 
Vargu, ar JAV teiksis pasi
naudoti tokiu patarimu. Re
gis, kad šiuo kartu užteks pa
prastesnių priemonių. Būtent: 
perspėjimo, pjūklo ir ugnies.

Petras Petrutis

tik čia dar spausdinami taip 
vadinamieji „geltonieji pusla
piai” (prekybiniai skelbimai ir 
įmonių bei įstaigų telefonai) 
bei jų telefoniniai numeriai.

Tokių knygų „tarybiniais” 
laikais nebuvo ir niekas apie 
jas nesapnavo. Vilnius tada 
teturėjo tik mažą telefono 
knygelę, kurią atnaujindavo 
labai retai, ir kurią labai sun
ku būdavo gauti. Telefonų 
knygą buvo uždrausta siųsti 
ar vežti užsienin (telefonų nu
meriai ir adresai turbūt tada 
buvo valstybinė paslaptis). 
Matyti, ir telefonų tada mažai 
kas turėjo.

Dabar padėtis visiškai pasi
keitė ir štai šių metų didžiulę 
Vilniaus ir Vilniaus rajono te
lefono knygą galima gauti 
miesto pašto įstaigose bei 
kioskuose tik už 16 litų. Beje, 
ši knyga, kurią išleido UAB 
Lintel, yra spausdinta Gdans
ke, Lenkijoje.

Joje, be jau minėtų gelto
nųjų puslapių, kuriuose skel
biamos įmonės pagal veiklos 
rūšį, skelbiamos ir žinios apie 
prekes bei paslaugas („rusvieji 
puslapiai”). Čia įmonės nuro
domos abėcėlės tvarka, taip 
pat pateikiami jų adresai ir 
telefonai.

Žinoma, daugiausia vietos 
skiriama „baltiesiems pusla
piams”, kuriuose išspausdinti 
177804 Vilniaus ir Vilniaus 
rajono telefonų abonentų nu
meriai, išdėstyti abėcėlės tvar
ka. Abonentai čia surašyti ga
na sugrūstai: po tris stulpelius 
viename puslapyje (iš viso 
255), todėl abonentų vardų žy
mimos tik pirmėsios raidės. 
Nežinant žmogaus adreso, la
bai sunku surasti jo telefono 
numerį, nes vienodų pavar
džių bei vardų yra labai daug. 
Pavyzdžiui — J. Kazlausko 
pavardė ir vardas pasirodo 41 
kartą. Keturi J. Kazlauskai 
gyvena toje pačioje gatvėje. 
Apskritai, Kazlauskų, Kaz- 
lauskaičių ir Kazlauskienių 
knygoje užtinkame 305. Ir ši 
pavardė turbūt dar nėra pati 
populiariausia.

Iš šios knygos galime daug 
ką sužinoti apie Vilniaus ir jo 
rajono gyventojus, nes iš pa
vardžių galime spręsti apie jų 
tautybes ir pan. Įdomu, kad 
abonentų, kurių pavardės pra
sideda raide „W”, yra tik vie
nas: tai J. Wan, gyvenantis 
Naugarduko gatvėje. Tik 34 
abonentų pavardės prasideda 
raide „H.” Tai nelietuviškai 
skambančios pavardės, daugu
ma jų be lietuviškų galūnių. 
Keturi numeriai priklauso H. 
Hoffman-Hampe.

Taip pat mus daugiau galė
tų dominti Prezidentūros, Sei
mo, Vyriausybės, Ministerijų 
bei kitų valdžios institucijų 
numeriai bei adresai. Jeigu 
norite parašyti prezidentui 
laišką jo adresas: S. Daukanto 
a. 3/8, 2001 Vilnius, o faksas 
22-53-82. Jeigu norite pas-

Nuotr. Juozo Polio 
(žymima Lietuvos Respublikos 
Prezidentas) — 62-89-86. Jei
gu jie neatsilieptų, galima 
bandyti prezidento sekretorės 
telefoną (jis antroje eilutėje po 
prezidento) 61-28-11.

Toliau randame prezidento 
patarėjų (išvardintos jų darbo 
sritys) telefonus ir bendrą fak
są (79-16-49). Yra ir preziden
to kanceliarijos, priimamojo, 
reikalų valdybos bei kitų spe
cialiųjų grupių darbuotojų te
lefonai.

Turbūt daug kas norėtų pa
skambinti Seimo pirmininkui 
Vytautui Landsbergiui, kurio 
raštinė yra Gedimino pr. 53, 
2002 Vilnius ir faksas 22-78- 
75. Jo telefonas 61-56-80. Gal 
kam reikalingas ministras pir
mininkas Gediminas Vagno
rius, įsikūręs Gedimino pr. 11, 
2039 Vilnius (faksas 22-74- 
52). Jo telefonas — 62-21-01.

Nors sunku patikėti, kad šie 
žmonės patys atsilieptų, ta
čiau bandyti galima, ypač kuo
met telefonų knygoje jų telefo
nai yra. Aš manau, kad šiuos 
žmones pasiektumėte leng
viau siųsdami faksus ar rašy
dami laiškus. Šie pareigūnai 
vargu ar sėdi savo raštinėse ir 
laukia telefonų skambučių, 
ypač tais numeriais, kurie 
randami knygose. Bet įdomu
mo dėlei pabandyti galima.

Beje, šioje knygoje randame 
ir kitokios informacįjos. Yra 
didelis Vilniaus ir jo apylinkių 
žemėlapis bei gatvių sąrašas 
su nuorodomis, kur jas žemė
lapyje galima rasti. Įdėti Lie
tuvos miestų telefono kodai 
(čia randame ir kitų pasaulio 
valstybių bei didesniųjų mies
tų kodus) pašto indeksai, pa
saulio laiko zonos ir pan.

Atrodo, kad numatoma leisti 
ir 1999-jų metų panašią kny
gą, nes leidėjai teiraujasi „ar 
pirktumėte kitų metų telefonų 
knygą?”

Ed. Šulaitis

• Eksperto patarimas yra 
didelė paguoda, nors jis ir bū
tų neteisingas.

Anonimas

Nuotr. Eltos
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STASYS' CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; “sidings*, 

“softits“, "decks", “gutlers“, plokšti 
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dažymas. Turiu darbo draudimą. 
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Bridgeport apyl. Kaina $49,900. Na
mui reikia remonto. Kreiptis:

Aušra Padalino 
First Rate R.E.

Tel. 773-767-2400

PALAIKAI PARVEŽTI Į 
TĖVYNE

Penktadienį, rugsėjo 11 d., 
Kauno Petrašiūnų kapinėse 
perlaidoti žinomo Lietuvos is
toriko, profesoriaus Konstanti
no Avižonio palaikai.

Urnas su 1969 metais Ame
rikoje mirusio K. Avižonio ir jo 
motinos Zofijos Gruzdytės- 
Avižonienės palaikais į tėvynę 
amžinąjam poilsiui atlydėjo 
sesuo ir dukra Birutė Avižo- 
nytė-Blaževičienė. I

1909 metais Žagarėje gimęs 
K. Avižonis po studijų Lietu
voje ir Vokietijoje 1934-aisiais 
m. pradėjo pedagoginę veiklą 
Klaipėdos prekybos institute, 
vėliau dėstė „Aušros” berniu
kų gimnazijoje, skiepydamas 
meilę garbingai Lietuvos pra
eičiai. 1939-1944 metais K 
Avižonis dirbo Lituanistikos 
institute bei Vilniaus universi
tete. Artėjant antrajai sovieti
nei okupacijai, istorikas kartu 
su žmona pasitraukė į Vaka
rus. Jis dirbo Vokietijos ir 
JAV koledžuose bei universi
tetuose, parašė kelias knygas 
ir daugybę mokslinių straips
nių apie įvairias istorines Lie
tuvos vietas, Lietuvos bajorus, 
Lietuvos skautų gyvenimą. 
(Elta)

RE/MAX 
7" REALTORS

(773) 586-5959 
(708)425-7160

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame Ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

DĖMESIO!
1-800-SPARNAI — 

tai BALTIA EXPRESS
siuntinių bendrovės 

nemokamus telefonas, lengvai 
įstringantis į atmintį.

Jūsų patogumui dirbame: 
ketvd. 3 v.p.p. >10 v.v., 

fteštd. 9 v.r. - 3 v.p.p. 
Nemokamai užpildome 
anketas žaliai kortelei; 

7269 S. Įtariem,

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio?

• padėsime pigiai nusipirkti iŠ 
varžytinių;

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui;

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema!

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis.

Kreiptis:
Arūnas, tel. 773-205-7702.

RIVERDALE AUTOMOTIVE
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti automobilį magų aiktlelėje 
arba aulo-variylinėse. Pudėsime persiųsti 
automobili, motociklų ar komercinę siuntų 
i Lietuvų. Reikalingas skardininkas.

Icl 7OH 2IH-O5H6.

JĖZAUS ŠIRDIES 
TARNAIČIŲ SESERŲ
KONGREGACIJOS

NAMAI

Birželio 20 d. Šiaulių sese
rys širdietės įsikėlė į atšven
tintus kongregacijos namus. 
Pastatas, tarpukario laikotar
piu prikaušęs Švč. Jėzaus 
Širdies tarnaičių seserų kon
gregacijai, sovietmečiu buvo 
paverstas pradine, vėliau sep
tynmete muzikos mokykla. 
Atkūrus Lietuvos nepriklauso
mybę, namas grąžintas kon
gregacijai. Prie remonto ne
mažai finansiškai prisidėjo 
Vokietijos fondai „Renovabis” 
ir „Kirche in Not”. Per paly
ginti trumpą laiką pertvarky
ta šildymo sistema, vandentie
kis, perdengtas stogas, sure
montuoti seserų kambariai, 
įrengtos koplytėlės. Namų 
šventinimo iškilmėse dalyvavo 
Šiaulių vyskupas E. Bartulis, 
katedros dekanas mons. K. Ja
kaitis, Šv. Ignaco bažnyčios 
rektorius tėvas A. Tamošaitis, 
SJ, kiti kunigai, seserys iš vi
sos Lietuvos.
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pareiškimu, amerikiečių rei- Šimtametis Lietuvos ąžuolas valstybiniame parke. Nuotr. V. Kapočiaus kambinti, yra ir jo telefonas Perlaidojant istoriko prof. Konstantino Avižonio palaikus Kauno Petrašiūnų kapinėse.



Šeimos nariai ir draugai š.m. rugsėjo 9 d. prie a.a. Onutės Kemežienės-Bradūnaitės kapo Čikagos Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse.

PRISIMINĖM a.a. ONUTĘ KEMEŽIENĘ 
BRADŪNAITĘ

Gražų Darbo dienos, rugsėjo 
7 d. rytą Tėvų Jėzuitų ko
plyčioje, Čikagoje, susirinko 
gausus būrys a.a. Onutės 
Kemežienės-Bradūnaitės šei
mos narių ir artimų draugų, 
dargi net iš Vokietijos pabė
gėlių stovyklos laikų, daly
vauti šv. Mišiose trejų su puse 
metų jos mirties sukakčiai at
minti. Ji mirė 1995 balandžio 
9 d. Šv. Mišias aukojo kun. J. 
Vaišnys, SJ. Skaitinius skai
tė dr. Arvydas Žygas. Giedojo 
Algimantas Bamiškis ir duk
ra Ramutė Kazlauskienė, var
gonavo Manigirdas Motekai- 
tis. Ypač įspūdingai ir jaus
mingai nuskambėjo puikiai 
atlikti Ramutės ir A. Barniš- 
kio duetai: „Marijos varpelis” 
ir „Valdove Didis”. Kun. J. 
Vaišnio pamokslas visiems 
paliko gilų įspūdį. Jo žodžiuo
se visi surado paguodos, vil
ties. Jo žodžiai buvo lyg 
švyturys nušviečiąs kelią į 
amžinybę. Jos nereikia bijoti, 
nes ji .— amžina laimė pas 
Viešpatį ir susitikimas su 
tais, kurie jau ta laime džiau
giasi čia žemėje gyvenus gerą, 
krikščionišką gyvenimą. Bet 
melstis už visus mirusius rei
kia. Viešpats paskirsto mal
das tiems, kuriems jų la
biausiai reikia. Kun. Vaišnys 
priminė, kad mūsų gyveni

A. A. MYKOLĄ JAGUTĮ 
AMŽINYBĖN PALYDINT

1998 m. rugsėjo 6 d., anks
tyvą ramų Daytona Beach ry
tą lietuvių telkinį pasiekė 
liūdnd, skaudi žinia. Mus ir 
vėl aplankė mirties angelas ir 
amžinybėn išsivedė mylimą 
vyrą, brolį, šios lietuviškosios 
šeimos mielą narį a.a. Mykolą 
Jagutį.

A.a. Mykolas mirė Halifax 
ligoninėje po skausmingos vė
žio ligos.

A.a. Mykolas ir Amalija Ja- 
gučiai iš Čikagos į Daytona 
Beach, FL atsikėlė prieš 18 
metų. Gražiai įsikūrė ant At
lanto kranto ir tikėjosi čia pra
leisti likusį savo gyvenimą.

Bėgo dienos, mėnesiai ir me
tai. A.a. Mykolas ir Amalija 
Jagučiai džiaugėsi gyvenimu. 
Tuoj pat įsijungė į lietuvišką 
veiklą. Amalija pradėjo dai
nuoti „Sietyno” chore, o velio
nis su draugais dažnai susitik
davo golfo laukuose.

Jie taip pat uoliai lankė 
įvairiausius, susirinkimus ir 
buvo vieni iš stambiųjų auko
tojų, rėmė lietuviškąją veiklą, 
įvairius fondus. A.a. Mykolas 
karštai mylėjo Lietuvą, savo 
gimtąjį kraštą Klaipėdą ir, 
Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, daug jai padėjo.

A.a. Mykolas Jagutis gimė 
1916 m. gruodžio 19 d. Purma- 
lių kaime, Klaipėdos apskr., 
ūkininkų šeimoje, kurioje au
go dar 2 seserys ir 3 broliai. 
Tėvai buvo gilūs patriotai, na
muose kalbėjo tik lietuviškai, 
todėl ir velionis Mykolas buvo

mas nuo gimimo iki mirties 
yra lyg ėjimas per tiltą. Ir ei
nant per šį tiltą nereikia per 
daug prisirišti prie žemiškųjų 
gėrybių.

Atminkime — jog niekas 
ant tilto namų nestato... Ypač 
paguodos žodžius jo žodžiuose 
rodo tie, kurie yra netekę ar
timųjų.

Po šv. Mišių visi nuvažiavo į 
Šv. Kazimiera lietuvių ka
pines, kur prie gražiai gėlėmis 
papuošto a.a. Onutės kapo 
kun. J. Vaišnys sukalbėjo 
„Viešpaties angelą” ir visi 
sugiedojo „Marija, Marija”. 
Po to dar aplankė ir savųjų 
kapus.

Pietūs buvo „Mabenka” re
storane, kur visi a.a. Onutės 
draugai buvo skaniai pa
vaišinti ir praleido kelias 
maloniais valandas prisimin
dami Onutę, jaunystės die
nas pabėgėlių stovykloje, Vo
kietijoje, kur kartu dainavo 
chore ir šoko tautinius šo
kius. Prisiminė gyvenimą 
JAV, nors ne kartu gyvenda
mi (Onutė gyveno Waterbu- 
ry, Conn., o dauguma draugų 
— Čikagoje), per didžiąsias 
šventes susitikdami, jausda
vosi lyg vienos šeimos na
riai.

Aldona Šmulkštienė

karštai pamilęs Lietuvą, jos 
ilgėjosi, jai padėjo.

Mykolas buvo gabus, siekė 
mokslo. Jį įsigijęs Vytauto 
Didž. gimnazijoje, Klaipėdoje 
Mykolas tuojau pradėjo tar
nauti Lietuvos banke Klaipė
doje, o Klaipėdos netekus, 
Kaune ir Vilniuje.

Dar Klaipėdoje a.a. Mykolas 
įsijungė į lietuvišką veiklą, 
priklausė jūrų skautams. Su 
jachta „Budžiu” a.a. Mykolas 
dalyvavo pirmoje Lietuvos 
tautinėje olimpiadoje ir lai
mėjo antrą vietą. Jis taip pat 
dalyvavo tarptautinėje 8 vals
tybių regatoje, kur taip pat 
laimėjo antrą vietą. Mėgo gol
fą. Gyvendamas Čikagoje bu
vo vienas iš golfo klubo stei
gėjų, aktyvus narys, geras žai
dėjas. Golfą žaidė iki pat mir
ties.

Kai Lietuvą ištiko karas, kai 
okupantai priartėjo antrą kar
tą, a.a. Mykolas Jagutis, drau
ge su tūkstančiais tėvynainių 
paliko Lietuvą, vildamasis 
greitai jon sugrįžti.

Karo metais a.a. Mykolas 
gyveno Vienoje, o, frontui ar
tėjant, persikėlė į prancūzų 
zoną, dirbo UNROJE.,1949 m. 
emigravo į Australiją, kur iš
gyveno penkerius metus ir at
liko karinę prievolę. Po to at
vyko Amerikon, apsigyveno 
Čikagoje, čia dirbo įvairius 
darbus, vertėsi bizniu. A.a. 
Mykolas priklausė Mažosios 
Lietuvos draugijai, lietuvių

„Tėviškės” parapijai. Čikagoje 
sutiko dar iš Vilniaus laikų 
pažįstamą gražią lietuvaitę 
Amaliją Kalvaitytę ir su ja 
sukūrė šeimą. Gražiai sutar
dami, vienas kitam padėdami, 
a.a. Mykolas ir Amalija drau
ge išgyveno apie 44 metus.

Paskutiniuoju metu velionis 
Mykolas ir Jo gyvenimo paly
dovė Amalija stambiomis au
komis rėmė Lietuvių fondą, 
Tautos fondą, Mažosios Lietu
vos fondą, „Saulutę”, lietu
višką spaudą ir kitų organiza
cijų veiklų.

Su mielu tėvynainiu a.a. 
Mykolu Jagučiu Daytona 
Beach, lietuvių šeima atsisvei
kino ir paskutinį kartą tarė 
„sudie” 1998 m. rugsėjo mėn. 
10 d. Volusia Memorial laidoji
mo namuose, kuriuose dalyva
vo visi telkinio lietuviai, net ir 
sergantys.

Atsisveikinimas buvo pradė
tas ištraukomis iš Šv. Rašto, 
kurias skaitė klubo valdybos 
vicepirmininkas Algirdas Šil
bajoris.

Klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla išryškino velionio 
taurumą, kilnumą, aktyvumą 
ir įnašą lietuviškoms organi
zacijoms. J. Daugėla klubo ir 
visų vardu išreiškė gilią užuo
jautą žmonai Amalijai ir gi
minėms. Poetines ištraukas 
apie žmogaus gyvenimo pras
mę skaitė Birutė Kožicienė. 
Velionio bičiulis, drauge Aust
ralijoje gyvenęs Kostas Žoly
nas, nušvietė velionio asmeny
bę, charakterį, jo tvirtus prin
cipus, geraširdiškumą.

Lietuvių fondo įgaliotinis 
Jurgis Janušaitis, paveiktas 
šio skaudaus įvykio, tačiau ne
galuodamas po širdies sutri
kimų, savo atsisveikinimo žo
džio pats neskaitė. Tai atliko 
klubo valdybos vicepirmininkė 
Aniceta Mažeikienė. Jos žody
je buvo išreikšta Lietuvių fon
do tarybos, valdybos asmeniš
ka padėka a.a. Mykolui už 
stambius įnašus Lietuvių fon
dui. A. Mažeikienė išreiškė 
užuojautą velionio žmonai 
Amalijai.

Visi kalbėjusieji išryškino 
velionio ramų būdą, jo tvirtus 
principus, o taip pat ir gera
širdiškumą.

Po kalbėtojų žodžio choras 
„Sietynas”, vadovaujamas 
muz. Antano Skridulio, giedo
jo gražias, jautrias, šiai progai 
parinktas giesmes.

Po jų evangelikų kunigas at
liko religines apeigas, prisi
minė velionio gyvenimą. Po 
visų apeigų, atsisveikinimo, 
a.a. Mykolo Jagučio palaikai 
buvo palydėti į kapines ir po 
trumpų religinių apeigų palai
doti Volusia Memorial kapinių 
mauzoliejuje. Šeima pakvietė 
laidotuvių dalyvius į Sophia 
Key restoraną gedulingų pie
tų, kurių metu Amalijos brolis" 
Leonas Kalvaitis iš Čikagos 
padėkojo visiems nors kažkuo 
prisidėjusiems prie paskutinės 
a.a. Mykolo kelionės, o ypač Jį 
globojusiems Onutei ir Kostui 
Žolynams, Birutei Kožicienei.

Jurgis Janusaitis

Iš partizanų istorijų (45)

BUTEGEIDŽIO RINKTINĖS 
ŽUVĘ KOVOTOJAI

HENRIKAS KUDREIKIS

1950 kovo 13 d. Tauragės 
valsč., netoli Ceikiškių km., 
žuvo Butegeidžio štabo vir
šininkas Miškinis (si.), Vaiš
noras ir Butegeidžio štabo 
žvalgybos viršininkas Kondra- 
tas-Skaisgiris.

Minėtoje rinktinėje kovojo 
Juozas Bagdonas-Akis, žuvęs 
1949 m. prie Upynos, ir Kazys 
Bagdonas-Ūdra, kilęs iš Tu- 
binų km., žuvo 1948 m.

Sulaikymo akte (LVVDA) 
F3377 Ap. 55 B 214 rašoma: 
„Čekistai (Tauragės) Tyrelio 
miško 110 kvadrate 1949 m. 
gegužės 13 d. miške prie laužo 
užklupo belenkiantį lankus 
krepšiams partizaną ir ėmė į 
jį šaudyti. Šužeistas ir bandęs 
bėgti, bet buvo sugautas. Tai 
Pranas Ablošinskas, g. 1910 
m. Vabalų km., Laukuvos 
valsč., partizanas nuo 1945 
m., slapyvardis Tautgaila.

1949 m. birželio 14 čekistų 
aktas: — 40 kareivių tikrino 
Kesčių apylinkės Emitijaus 
Kvidukos sodybą. Nukauti šie 
Stasio Sadausko-Bijūno būrio 
kovotojai: 1. Pranas Kakta- 
Šturmas, g. 1919 m., Ringių 
km., Žygaičių valsč., partiza
nas nuo 1947 m. 2. Pranas 
Adelberkis-Drugelis, g. 1924 
m. Ringių km. Partizanas nuo 
1947 m. 3. Antanas Toleikis- 
Uranas-Ramūnas, g. 1926 m. 
Vizburų km,. Tauragės valsč.

A. t A.
SOFIJA ADOMĖNIENĖ 

Daveinytė
Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Čikagoje, Mar

ąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1998 m. rugsėjo 29 d., 1:45 vai. ryto, sulaukusi 

77 metų.
Nuliūdę liko: sesuo Bronė Vaitkienė su šeima Kau

ne; dukterėčia Vida Elizabeth Olschan su šeima Ber
lyne, Vokietijoje; krikšto dukra Aldona Sterbis su vyru 
Jack ir šeima; ir Nijolė Banienė su vyru Rimu.

Velionė buvo žmona a.a. Jono Adomėno.
Velionė pašarvota ketvirtadienį, spalio 1 d. nuo 3 

iki 8 v. v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 
W. 71 St.

Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 2 d. Iš laidoji
mo namų 9 vai. ryto velionė bus atlydėta į Švč. M. Ma
rijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus auko
jamos šv. Mišios už sielą. Po Mišių velionė bus palai
dota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: sesuo, dukterėčia su šeimomis ir kiti 
giminės.

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994- 
7600,

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad 1998 m. rugsėjo 28 d. mirė mūsų mylima Mamytė, 
Močiutė, Prosenelė ir Teta

A.tA.
LIUDVIKA DUBAUSKIENĖ 

GUSTAINYTĖ
Amerikoje išgyveno 49 metus. Gyveno Cicero ir Cla- 

rendon Hillš, IL. Nuliūdime paliko sūnų Stasį su žmona 
Maria, vaikaičius ir brolį Joną Gustainį Lietuvoje, taip 
pat dukterėčias Gražiną ir Eufrozitą, sūnėną Egidijų.

Priklausė ALTui, BALF’ui, Cicero jūrų šaulių kuo
pa bei JAV Lietuvių Bendruomenei registruotai Illinois 
valstijoje.

Velionė pašarvota rugsėjo 30 d., trečiadienį nuo 
2:30 iki 9:00 v.v. J. Vance laidojimo namuose, 1424 S. 
50 Avė., Cicero, IL, atsisveikinimas 7:00 vai. vakaro.

Laidotuvės įvyks spalio 1 d., ketvirtadienį. Iš laido
jimo namų velionė 9:00 vai. ryto bus atlydėta į Šv. An
tano parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus au
kojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Mt. Aubum kapinių mauzoliejuje, Stickney 
IL.

. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: sūnus, marti ir vaikaičiai.
Laidotuvių direkt. Jean Vance, tel.: 708-652-5245.

: DRAUGAS, 1998 m. rugsėjo 30 d., trečiadienis 5

Partizanas nuo 1947 m. 4. Jo- 
nas-Lakūnas, g.l927m. Aukš
tupių km., Žygaičių valsč. Par
tizanas nuo 1948 m. 5. Fabijo
nas Abramas-Pušis, g. 1920 
Prišmantų km., Žygaičių 
valsč. Partizanas nuo 1948 m.
6. Partizanas slapyvardžiu 
Nevėžis, 27-28 m. amžiaus, ki
lęs iš Šakių ar Vilkaviškio 
apskrities.

1950 m. pradžioje Laukuvos, 
Šilalės ir Kvėdarnos valsčiuo
se veikė Jono Kentros-Rutei- 
nio būrys. Be vado Jono Ken- 
tros, šiame būryje kovojo Juo
zas Kentra, Jonas Gruzins- 
kas-Galiūnas, g. 1922 m., ki
lęs iš Laukuvos valsč., parti
zanas nuo 1949 m., Simas Bu- 
dreckas-Vyturys, Algirdas Le- 
tukas-Žalgiris, Simas Krome- 
lis-Perkūnas ir kt.

Nemuno partizanų rąjono 
štabas sunaikintas 1949 m. 
pradžioje R. Eržvilko apylin
kėse. 1946 m. čia veikė Žaibo 
partizanų būrys. Šilalės-Vai- 
tinėnų apylinkėse veikė Jau
nučio būrys, kurio vadu buvo 
Simas Gavenis-Drąsutis, žu
vęs 1948 m. su kitais 14 parti
zanų.

Kiekviena diena atverčia 
naujus partizaninės kovos 
puslapius. Jie turi būti plačiai 
paskelbti, kad neliktų užmirš
tas nei vienas partizanas. 
Tai mūsų pareiga.

AJA.
JADVYGA ŽALIAUSK1ENĖ 

Kozo-Polianskaitė
Gyveno Čikagoje Brighton Parko apylinkėje.
Mirė 1998 m. rugsėjo 28 d., sulaukusi 76 metų.
Gimė Gudijoje. Amerikoje išgyveno 42 m.
Nuliūdę liko: sūnus Albinas, Jr., anūkės Laura ir 

Nida.
Velionė buvo žmona Albino, Sr.
Velionė pašarvota rugsėjo 30 d., trečiadienį nuo 3 

iki 9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. 
California Avė.

Laidotuvės įvyks spalio 1 d., ketvirtadienį. Iš laido
jimo namų 9:30 vai. ryto velionė atlydėta į Švč. M. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto 
bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: sūnus ir anūkės.
Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523- 

0440.

A.tA.
ASTAI ALEKSONYTEI

staiga mirus, netekus brangios Dukters, mielus 
ČESLAVĄ ir TADĄ ALEKSONIUS, brolį JONĄ su 
šeima ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir 
liūdi

Irena ir Juozas Rasiai 
Aldona ir Antanas Lipskiai 
Renata ir Julius Špakevičiai 
Brigita ir Tomas Rasiai 
Vitas Rasys

A.IA.
PETRUI BRAZDŽIONIUI

mirus, mūsų mielą draugę, jo žmoną DANUTĘ, duk
ras DALIĄ ir RŪTĄ, sūnus PETRĄ ir PAULIŲ,bei jų 
šeimas nuoširdžiausiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Gražina Šimukonienė 
ir sūnus Algirdas

Brangiai Sesutei
A. f A. STASEI

Lietuvoje mirus, reiškiame gilią užuojautą jos dukrai 
TERESEI su šeima, sesutei REGINAI, broliams AL
BINUI KARNIUI, BRONIUI ir VYTUI su šeimomis.

Kleofa Gaižauskienė 
Elena Purtulienė 
Sofija Salienė 
Prima Vaškelienė 
Sofija ir Stasys Vaškiai

Mielai DANUTEI BRAZDŽIONIENEI ir jos šeimai 
netekus brangaus Vyro, Tėvo ir Senelio

A.tA. PETRO,
nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

Mačiuikų ir Kožicų šeimos

PARTIZANŲ GLOBOS FONDUI AUKOJO:

$200 Frank, Jean Lekutis; Dr. Paul C. Mileris; Dr. Ro
mualdas Kriaučiūnas; Kęstutis Čemis.

$100 Ona Girnius; A. Dister; Gražina Kenter; Liucija 
Paulavičienė.

$70 Gražina Mikalauskienė.
$50 Rimantas Bitėnas; Elena, Pranas Petrikai; Sigmund 

Dailidė; Stasys Jokubauskas.
$45 Prisiminimui a.a. Algimanto Milašiaus, žmona Mili- 

ta įteikė gautą auką partizanų šalpai. L.P.G. fondo valdyba 
reiškia užuojautą žmonai Militai, giminėms ir draugams.

$30 Jonas Narušas; Alez, Dalė Špokai.
$25 Birutė PttkelevičiUtė; Stasys Vaškelis; Isabel Oksas.
$20 Povilas Paškaitis; K. Šeštokas, S. B. Zabulis.
$15 Feliksas, Kontautas; Majauskai.
$10 A. A. Tuskeniai; Aldona Goldrajch; G. J. Kazlauskai; 

V. A. Martis.
Lietuvos Partiznų globos fondo valdyba ir šelpiamieji 

partizanai nuoširdžiai dėkoja aukotojams.
Aukas siųsti: 2711—15 W. 71 St., Chicago, IL 60629.
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Irena Genie Juodikienė,
Chicago Ridge, IL globoja du 
našlaičius Lietuvoje. Pratęs- 
dama globą, kitiems metams ji 
atsiuntė 300 dol.

Juozas ir Barbara Pli- 
kaičiai, Arlington Heights, IL 
atsiuntė 150 dol. Tai parama 
jų našlaičiui kitiems metams.

George P. Dereška, Lynd- 
hurst, OH kas mėnesį siunčia 
Lietuvos našlaičiams po 10 
dol.

Sofija- Vebrienė, Oak 
Lawn, IL, norėdama paleng
vinti Sibiro tremtinių grįžimą 
Lietuvon, paaukojo 75 dol.

Lietuvos našlaičių vardu 
dėkojame aukotojams už dos
numą! „Lietuvos Našlaičių 
globos komitetas”, 2711 W 71 
st..Chicago, IL 60629.

Birutė Jasaitienė

Mes visi esame Lietuvių 
Bendruomenės nariai, todėl 
kiekvienam turėtų rūpėti ne 
tik šios ypatingos jungties da
bartis, bet ypač jos ateitis. 
JAV LB ateitis bus svarstoma 
JAV LB XV Tarybos prezidiu
mo pirmininko Donato Skučo 
ir JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkės Reginos Narušie- 
nės ruošiamoje „JAV LB 21- 
jame šimtmetyje” konferenci
joje, kuri įvyks spalio 8-9 d. 
Cleveland South Hilton, 6200 
Quarry Lane, Independence, 
OH. Konferencijoje dalyvauti 
kviečiama plačioji visuomenė. 
JAV LB dabarties rūpesčiai, 
darbai ir siekiai bus aptariami 
JAV LB XV Tarybos antrojoje 
sesijoje, kuri įvyks ten pat, 
Cleveland South Hilton, spalio 
10 ir 11 d. Platesnę informaci
ją jums suteiks Donatas Sku
čas, 4407 Majestic Lane, Fair- 
fax, VA 22033, tel. (703)378- 
0919.

Gintra ir inž. Pranas Na
riai, Darien, IL per daugelį 
metų buvo sukaupę nemažą 
skaičių lietuviškų knygų. Šio
mis dienomis Nariai beveik vi
są savo biblioteką, lietuvių ir 
anglų kalba, padovanojo St. 
Džiugo fondui, kuris įsteigtas 
Raseinių viešojoje bibliotekoje. 
Knygos ir žurnalai bus pasiųs
ti per „Transpak” siuntinių 
firmą, kurios direktorius — 
lietuviškos kultūros rėmėjas 
Romas Pūkštys.

Ar visuomet norėjote už
siprenumeruoti „Draugą”, 
vienintelį lietuvių dienraštį, 
leidžiamą užsienyje, bet me
tinės prenumeratos kaina at
rodė kiek per didelė Jūsų 
biudžetui? Pranešame gerą 
naujieną: ribotam naujų
skaitytojų skaičiui mūsų 
dienraštis dabar tekainuoja 60 
dol. metams! Tai Kultūros ta
rybos nuopelnas su Lietuvių 
fondo parama. Įsijunkite į 
mūsų skaitytojų šeimą, neap- 
sivilsite.

Čikagai retai pasitaiko,
kad vietinės sporto komandos 
gerai pasirodo baigminėse 
rungtynėse — išskyrus, ži
noma „Chicago Bulis”, kasmet 
skinančius žaliausius laurus. 
Pirmadienio vakare Wrigley 
Field stadione vykusiose beis
bolo varžybose, „Chicago 
Cubs” laimėjo prieš Colorado 
„Giants” beisbolo komandą 5- 
3 rezultatu. Dabar „Cubs” 
vyksta į Atlanta, GA, kur bus 
paskutinės šio beisbolo sezono 
rungtynės, vadinamos „play- 
offs”.

Edward Derwinski, buvęs 
Illinois valstijos atstovas Kon
grese, dabar einąs veteranų 
sekretoriaus pareigas, iš Wa- 
shington, DC atvyksta į John 
M. Shimkaus pagerbimą spa
lio 4 d., sekm., Pasaulio lietu
vių centre, tuoj po 11 vai. pa
maldų. Visuomenė maloniai 
kviečiama dalyvauti.

Praėjusios savaitės pra
nešime ivyko klaida: „Lie
tuvos Vaikų vilties” komiteto 
pranešime turi būti: LW Or
topedinė Operacinė Vilniaus 
Universitetinės Vaikų ligo
ninės patalpose įsteigta 1993 
m. spalio mėn. 2 d. Nuo tada 
iki dabar buvojau aštuonios, o 
devinta numatyta 1999 m. 
vasario mėn. LW JAV Medi
cininio kadro kelionės (ne ope
racijos) savaitės darbui.

Pastaba: Kelionės metu 
Amerikos daktarai patikrina 
šimtus vaikų ir padaro porą 
tuzinų mokomųjų operacijų. 
Lietuvoje Santariškių ligoni
nės vaikų ortopedinėje opera
cinėje anksčiau buvo daroma 
90 operacijų per metus, dabar 
— apie tūkstantį per metus.

Birutė Jasaitienė
Nepraleiskite progos iš

girsti ir pamatyti pianisto 
Roko Zubovo paruošto kon- 
certo-paskaitos „Čiurlionis. 
Kelias į garsovaizdžius”. Ji 
vyks jau šį penktadienį, spalio 
2 d., 7 vai. vak., McGuire Hali, 
St. Xavier universitete, 3700 
W. 103 Str.

Judith Baker, Columbia, 
MD, siųsdama „Draugo” pre
numeratą, pridėjo 105 dol. 
auką. Esame nuoširdžiąi dė
kingi.

Po sėkmingo „Saulutės”, Lietuvos Vaikų globos būrelio koncerto Jaunimo 
centre sekmadienį, rugsėjo 27 d., programos atlikėjai — pianistė Nijolė 
Ralytė ir solistas Vytautas Juozapaitis. Nuotr. Indrės Tjjūnėlien£s

• Lietuvos Dukterų „Ru
dens pokylis”, rengiamas 
spalio 10 d., 6 v.v., Jaunimo 
centre, vertas dėmesio! Sve
čiai vaišinsis gardžia vaka
riene, klausysis nuotaikingos 
programos, šoks Ą. Stelmoko 
muzikai palydint. Vertingi 
„laimės šuliniai”, kuriuos su 
kaupu pripildyti dar prašome 
laimikių, juos atnešant į dr-jos 
būstinę, 2735 W. 71 g-vė, kas
dien 10-2 v. Čia gaunami ba
liaus bilietai, daromos rezer
vacijos tel. 773-925-3211. Ma
loniai kviečiame!

(sk)
• Legaliai galiu išrūpinti 

„Sočiai Security” iki spalio 30 
d. E. Šumanas, tel. 1-708-720- 
2651.

(sk)
• Lemonte TRANSPAK

įstaigos naujos darbo vai., šeštd. 
9-1 v.p.p., sekmd. 9-1 v.p.p. Tel. 
1-630-257-0497.

(sk.)
• Pinigai, siuntiniai, bal

dai, automobiliai. TRANS
PAK, 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. 1-773- 
838-1050.

(sk.)
• ASS metinė šventė įvyks 

š.m. spalio 3 d., šeštadienį, 
Willowbrook salėje, šia tvar
ka: 5 v. p.p. pakėlimai, 6 v. v. 
pabendravimas, 7 v. v. progra
ma, 8 v.v. vakarienė. Rezer
vacijoms skambint fil. Jolan- 
dai Kerelienei, tel. 630-257- 
2558. Laukiame visų!

(sk)

„Lietuvos Našlaičių glo
bos” komitetas š.m. rugpjūčio 
28 d. Lietuvon išsiuntė 39,150 
dol. Tai rugsėjo, spalio, lapkri
čio ir gruodžio mėnesių para
ma 743 vaikams. Šie pinigai 
nusiųsti 11 patikėtinių Lietu
voje, kurie juos išdalina vaikų 
globėjams, o paskui atsiunčia 
mums ataskaitą. Iš viso šiais 
metais „Lietuvos našlaičių 
globos” komitetas jau pasiuntė 
Lietuvos vaikų globai 125,338 
dol. Komitetas Lietuvos vardu 
dėkoja visiems našlaičių rė
mėjams už jų dosnumą ir pa
galbą, nes komitetas yra tik 
rankos, kurios surenka ir per
duoda dovanas tam, kam rei
kia.

Lietuvių opera jau pradėjo 
43-jį veiklos sezoną. Sugrįžo 
dauguma ankstyvesnių cho
ristų, prisidėjo ir naujų. Penk
tadienio vakarais pro atvirus 
antrojo aukšto langus Jauni
mo centre jau sklinda melo
dingos „Carmen” arijos, aidi 
smagios ir skambios dainos. 
Muzikas Manigirdas Motekai- 
tis ir maestro Alvydas Vasai- 
tis intensyviai repetuoja su 
choru ne tik operą, bet reikia 
juk paruošti programą ir atei
nančiam rudens pokyliui.

Visą spalio mėnesį, kas
dien, nuo pirmadienio iki penk
tadienio, 3 vai. po pietų, Svč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje Marąuette Parke 
bus rožinio pamaldos. Visi 
kviečiami dalyvauti.

• Puota jūros dugne — 
maskaradas!! (Kaukių ba
lius) spalio 31 d. 7:00 v.v. 
Willowbrook Ballroom, Willow 
Springs, IL. Visi kviečiami ir 
labai laukiami! Rezervacijos 
būtinos. Rengia jūrų skautų- 
čių „Grandis”. Premijos už ge
riausius ir įdomiausius kostiu
mus. Rezervacijoms skambinti 
D. Mikužienei — tel. 815-725- 
8494.

(sk)
• Parduodame lėktuvo 

bilietus į Lietuvą ir kitus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinkite First Class 
Travel, tel. 847-392-6320.

(sk.)

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-582-4500 

JValandosjĮagal 8usitarim^

Advokatas Jonas Gibaitis
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S .Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700

ToU free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Šeštad. 9 v.r. iki 1 v.p.p.

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo”) 
TeL 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą

Redaguoja J.Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL

Lietuviškos mokyklos simbolis.
Piešė dail. P. Osmolskis

BĖGA NEMUNAS 
PRO KAUNĄ

Kas Ramunės širdį moja,
Ko ji žvalgos nerami
Ten, kur Baltija banguoja,
Po tėvynės dangumi?

Bėga Nemunas pro Kauną,
Pro laukus ir pro girias,
Šaltos bangos tiltus plauna,
Kelia pušys kepures...

Lenkia ąžuolas viršūnę:
— Sveiks! Iš tolo keliavai...
Ir suošia Panemunėj
Jėsės jievos ir klevai.

Ir atsako Šančių soduos
Vasaros dienų daina,
Nerį Nemunui parodo
Vilijampolė sena.

Ir pakyla upių sriautas
Ten, kur įteka Neris,
Šypsosi padangių skliautas
Rugiagėlėmis žėrįs.

Ten bažnyčių bokštai
šviečia,

Žydi gėlės šlaituose, —
Ten ir mus kiekvieną

kviečia
Mūsų protėvių dvasia.

Vytė Nemunėlis

MANO SVAJONĖ

Sėdžiu ant suoliuko. Skai
tau „Lietuvos istoriją”. Užsi
merkiu ir visa savo esybe jau
čiu laiko tėkmę. Įkvepiu oro. 
Jis kvepia besiskleidžiančiais 
pumpurais. Mintyse atsiduriu 
prie ošiančios jūros. Vėjas ke
dena mano plaukus, aš einu ir 
žarstau kopų smėlį, mėgau
juosi pušų kvapu, renku gin
tarėlius. Kokia nuostabi mano 
tėvynės Lietuvos gamta! Gal 
dėl to šią žemelę niokojo kry
žiuočiai, kalavijuočiai... Visi 
norėjo užgrobti, pavergti. Bet 
lietuviai narsiai gynėsi. Prū
sai palūžo. Tokia grėsmė per
sekiojo ir lietuvius. Jeigu ne 
vyskupas Motiejus Valančius, 
Simonas Daukantas, garsieji 
knygnešiai, viltį žadinanti 
.Aušra” ir „Varpas”, gal jau ir 
būtume užmiršę savo gimtąją 
kalbą, praradę tautiškumą. 
Kiek žmonių pražudė, •' kiek 
kančių atnešė okupacijos. Vie
nus įkalindavo lageriuose, ki
tus sušaudydavo, trečius iš
veždavo į Sibirą. Gynė mūsų 
laisvę lietuvių partizanai, drą
siai ėjo grumtis su daug galin
gesniu priešu.

O kokia mano svajonė? Tai, 
kad Tu, Lietuva, milžinkapių 
žeme, kovotojų krauju ap
šlakstyta, motinų ašaromis 
aplaistyta, visada būtum lais
va. Aš visa širdimi trokštu, 
kad nebūtų karų, nebūtų ter
šiama Tavo gamta, kad visi 
žmonės mylėtų vienas kitą, 
taip, kaip Dievas myli mus. 
Visuomet būk laisva! Juk 
kiekvienam žmogui brangiau
sia yra laisvė.

Eglė Sakalauskaitė, 
7 klasės mokinė, Vilnius.

BLOGI POPIERIAI

Rusų chro laikais Lietuvoje 
jauni vyrai buvo varomi į rek
rūtus (tarnauti rusų kariuo

menėje). Kareiviavimo laikas 
25 m. ir per tuos metus daž
niausiai jokios žinios. Grįžda
vo į gimtąjį kraštą jau visiems 
svetimas, kartais ir savo kal
bą užmiršęs. O kiek tų rekrū
tų visai negrįždavo.

Su tokiu mūsų tautos istori
jos laikotarpiu veikiausiai ir 
susijęs pasakymas blogi po
pieriai, kurį lietuviai vartoja, 
atsidūrę kokioje nors bėdoje, 
kai jiems kas nors nepasiseka. 
Todėl norėtųsi manyti, kad 
blogi popieriai — mūsų se
nelių išradimas, nes kitų kal
bų žodynuose neaptikta.

Šį posakį aiškina Mikalojus 
Katkus „Balanos gadynėje” 
apie tuos baisius laikus ir blo
gų popierių atsiradimą. „Tė
vas, auginąs sūnų, nenusikra- 
to minties, kad augina rekrū
tą, niekada nenustoja galvoti, 
kaip jį išlaikyti nuo kariuo
menės. Tam buvo kelios prie
monės: 1. išleisti vyresnįjį sū
nų į kunigus, 2,. išsipirkti pini
gais ir 3. pasitiekti bąjorystės 
popierius. Tam reikėdavo pi
nigų, visa tą galėdavo padary
ti turtingas... Ėjo gandai, kad 
Kaune, ant Žaliojo kalno, gy
venąs raštininkas, kuris užsi
ima padirbimu bajorysčių bet 
kam už pinigus. Žmogus, įmo
kėjęs raštininkui pinigus, gau
na vadinamus bajorystės po- 
perius; bet ar tie popieriai geri 
ar prasti, numanyti negali; ir 
jeigu jam kas pasako: „Tavo 
blogi popieriai”, žmogų apima 
didžiausias nuliūdimas, nes 
pataisyti tų popierių nėra jo
kios priemonės. Ir po šiai 
dienai, jeigu reikalas nenutin
ka, sakoma: Blogi popieriai”. 
Šiuo aiškinimu turbūt galima 
tikėti, ypač, kad gudriau pa
aiškinti niekas ligi šiol nemė
gino. Taigi anas Žaliakalnio 
raštininkas ne tik išgelbėjo ne 
vieną iš rekrūtų, bet mūsų 
kalbą praturtino vaizdingu po
sakiu. Gaila, nežinome rašti
ninko nei vardOj nei pavardės.

Algirdas Sabaliauskas

ŽEBENKŠTIS IR PELĖS

Atrodo tau, jog aš negudriai 
juokauju, nes nieko gero pa
rašyti nesugebu, bet atidžiau 
pažvelk į mano niekelius ir 
tarp eilučių paieškoki sau 
naudos. Ne viskas taip yra, 
kaip rodos: išvaizda dažnokai 
apgaulinga, tad mokėk įžvelg
ti, ką rūpestingai nuo tavęs 
paslėpus potekstė (žodžiais 
neišreikšta, nuvokiama teksto 
prasmė). Kaip dovana prie ši
to mano svarstymo, štai pasa
ka apie žebenkštį ir peles.

Pasiligojus (susirgusi) smar
kiai ir pasenusi žebenkštis, 
greitų pelių pavyti negalėda
ma, įšokusi miltų kubilan, 
tamsiame kampe lindėjo susi
gūžus. Šmižipėdama pelė, arti 
prišokusi, mirtį rado jos na
guose. Pražuvo taip antra,

Lietuvos miškuose šią vasarą užderėjo daug grybų.

netrukus — ir trečia. Pribėgo 
pagaliau viena pelytė apsukri, 
ne kartą pelėkautų išvengusi 
ir tinklų, pamačiusi iš tolo 
žebenkšties klastas, jai tarė: 
„Miltais pavirtai, tai ir gulėk!”

- Fedras

MANO KELIONĖ Į 
LITUANISTINE

MOKYKLĄ

O, mano lova! Mano namas! 
Viskas palikta... Važiuoju nuo 
72 Califomia iki 59, tada tie
siai iki Western ir Jaunimo 
centro. Visa kelionė užtrunka 
beveik 5 minutes, bet atrodo 
tikrai daugiau. Čia matau vi
sokių žmonių, kurie neturėtų 
rūpintis, kaip jie atrodo (ar 
mano marškiniai įkišti į kel
nes? Ar mano kelnės per di
delės?). Bet vis tiek nukeliau
ju ir daug išmokstu. Ačiū, ma
ma, kad tu mane anksti iš 
ryto pakeli, kad galėčiau gilin
ti savo mokslo žinias.

Dana Valaitytė, 9 klasės 
mokinė. Čikagos lit. m-la 

MANO SVAJONĖ

Mano svajonė išsipildys šią 
vasarą. Aš skrisiu į Stockhol- 
mą, nes viena iš mano pusse
serių ten lanko kolegiją. Aš 
apžiūrėsiu švedų sostinę, pus
seserės kolegiją. Dalyvausiu 
Lietuvos dainų ir šokių šven
tėje, apžiūrėsiu visas istorines 
vietas: Vilnių, Trakus, Gedi
mino pilį ir daugelį kitų.

Vytenis Krukonis

Mano svąjonė yra dalyvauti 
Lietuvos krepšinio komandoje 
ir laimėti aukso medalį.

Paulius Manomaitis

Mano svajonė yra dalyvauti 
olimpiadoje. Ten čiuožti ir lai
mėti aukso medalį.

Kristina Lingertaitytė 
Visi Bostono lit. m-los 

mokiniai.

JEIGU...
Jeigu Lietuva būtų didelė ir 

stipri valstybė, žmonės norėtų 
būti lietuviais. Jie žinotų ko
kia ir kada tokia buvo. Jeigu 
Lietuva būtų didelė, ji būtų 
draugė su Amerika. Mes turė
tume išvystytą prekybą. Bet 
turbūt būtų daug karų, nes 
visi norėtų mūsų žemės.

Jonas Grigaliūnas 
Lemonto Maironio lit. m-los 

9 kl. mokinys.
(1996/97 m. moksleivių 

metraštis).

MŪSŲ DIENOS

Ketvirtadienis

Ketvirtadienį buvo geografi
jos diena. Mums buvo labai 
smagu lankyti pamokas su 
draugais. Vakare buvo įvai

rios stotys kitoje pusėje prie 
svetainės. Tada grįžome ir 
ėjome poilsio.

Andrius Miliūnas

Trečia stovyklos diena buvo 
geografijos diena. Stovyklau
tojai gavo traukinio bilietus. 
Visi keliavo po Lietuvą. Mes 
gavome Lietuvos miestų ženk
liukus. Reikėjo visus aplanky
ti. Daugiausia ženklų surinku
sieji gavo pasą. Vakare visi 
stovyklautojai nuėjo į kitą pu
sę. Ten buvo stotys. Žaidėme 
koks prots, šokom, rašėm pa
sakas apie juokingus miestus 
ir reikėjo išlaikyti geografuos 
egzaminą.

Vilija Pakalniškytė ir 
Viktutė Stungytė

JAS 1998 m. stovykla Dai
navoje („Dainavos knygų,

lentyna”).

Baravykas
Piešė L iąa Dabrilaitė, 

Bostono lf;. m-los mokinė
PAGALVOKITE NR. 18 

ATSAKYMAI

1. Žmogus savo akimis be 
teleskopų pagalbos mato 6 
planetas: Merkurįjų, Venerą, 
Žemę, Marsą, Jupiterį ir Sa
turną. Sunkiai įžvelgiama sep
tintoji planeta Uranas. Ją 
1781.III.13 atrado vokietis W. 
Herschel (1738-1822). 2. Aš
tuntoji planeta Neptūnas buvo 
rasta 1846.IX.23. 3. Devintoji 
planeta Plutonas buvo rasta 
1930.11.18. Rado amerikietis 
astronomas C. W. Tombaugh. 
4. Širdis. 5. Saulė. 6. Lietuvos 
naktinės gėlės — dvilapės 
blandys. Jų žiedai pentinuo
ti, tankiai apsagstę storoką 
kotelį. Iš kotelio pamato stie
biasi po du pailgus lapus. Jos 
turi patrauklaus kvapaus nek
taro. Peteliškės mėgsta jų žie
dų nektarą. Dieną jos nekve
pia, žiedai uždari. Kita nak
tinė gėlė — naktižiedė. Žydi 
ir kvepia tik naktį, o dieną il
sisi. Atlėkę naktiniai drugiai 
čiulpia žieduose esantį saldų 
nektarą. Ant ilgų kotelių svy
ruoja balti vainiklapiai. Žie
das panašus į maišelį. Pas
paudus jį — pliaukši. Tai dyk
viečių, pakelių, geležinkelio 
pylimų gėlytės.

PAGALVOKITE NR. 19

1. Kas atrado reikšmingas 
spektro linijas? 2. Nuo kurio 
laiko arkliai yra kaustomi pa
sagomis? 3. Nuo kurio laiko 
europiečiai vartoja cukrų? (At
siuntė kun. dr. E. Gerulis). 
4. Dešimt kartų ilgiau už žmo
gų gyvena, bet žmogus jį nai
kina? 5. Devyni broliai vieną 
kepurę dėvi? 6. Kokie gyvūnai 
Lietuvoje naktį šviečia? 7. 
Išspręskite šį aritmetikos už
davinį:

ONE
TWO

+FIVE
EIGHT

Vietoje raidžių įrašykite 
skaičius.




